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БЕЛГРАД 

БРОЈ 28 ГОД. XXXVII 

267. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 на Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницираат^ и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74),сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО МА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

МЕINЕ ZEITUNG“ 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgerneine 
Zeitung" број 74 од 28 март 1981 година, што излегува 
на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Репуб-
лика Германија, 

Бр. 650-1-22/926 
20 април 1981 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

288. 

Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за 
основите на системите за врски (,,Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседа-
телот на Сојузниот комитет за енергетик-а и индус-
трија, претседателот на Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УС-
ЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ 
РАДИОСТАНИЦИТЕ ЗА ФРЕКВЕНЦИСКИ ИЛИ 
ФАЗНО МОДУЛИРАНИ РАДИОТЕЛЕФОНСКИ 

ЕМИСИИ 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат технич-

ките и експлоатационите услови под кои можат да 
се користат радиостаниците за фреквенциски или 
фазно модулирани радпотелефонски емисии (во на-
тамошниот текст: радиостаниците) во постојаните и 
копнените подвижни радиослужби и во фреквен-
циски опсези помеѓу 68. и 479 MHz, заради обезбе-
дување единство на функционалните системи за 

врски во кои ќе работат радиостаниците, ефикасна 
користење на фреквенциите и намалување на ра-
диопречките. 

Член 2 
Техничките и експлотационите услови оропи-

- шани со овој правилник не се однесуваат на: 
1) радиостаниците што се вклучуваат во теле-

' фонската мрежа на системите за врски на ЈПТТ; 
2) преносните радиостаници; 
3) радиостаниците за повеќеканални (мулти-

плексни) радиотелефонски емисии. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) А М ниво на шумот и вриењето на р а д и о п р е -

давател е врвниот напон на наизмен,ичната компо-
нента на излезот на линеарниот детектор на обзој-
нлцата што е предизвикана со несакана асинхрона 
амплитудата модулација во отсуство на кој и да е 
надворешен модулирачки сигнал, изразен во про-
центи на определено референти) ниво (референтно-
то ниво е еднакво на напонот на еднонасочната 
компонента на излезот од детекторот што и одго-
вара на континуалната емисија во отсуство на кој 
и да е надворешен модулирачки сигнал); 

2) амплитудно-фреквенциска карактеристика 
на радиопредавател е: 

— про.мената на деви! аци јата на фреквенција-
та во функцијата на фреквенцијата на аудиофрек-
венцискиот влезен сигнал од константно^ ниво: 
или 

— промената на нивото на аудиофоеквенцис-
киот влезен канал во функцијата на фреквенцијата 
за константна девијација на фреквенцијата; 

3) амплитудпо-фреквенциска карактеристика на 
радиоприемник е промената на нивото на аудио-
фреквенциската излезна сила во функцијата на 

. модуллрачката фреквенција на изворот на влез-
ниот сигнал за константна девијации а на фреквен-
цијата на влезниот сигнал; 

4) антена е дел од антенскиот систем што се 
користи за зрачење или прием на радиобранови, 
што може да вклучува кои и да се зфеди за прис-
пособување, односно симетрирање; 

5) автоматска блокада (сквелч) на радиоприем-
ник е постапката на автоматското потиснување на 
кој и да е аудиофреквенциеки излезен сигнал, кога 
нивото на влезниот сигнал или односот на сигналот 
и шумот на излезот од радиопрпемникот е помал од 
некоја претходно определена вредност; 

6) б донирање на радиоприемник е намалувањ-
ето на таудиофреквенциската излезна сила или на-
малувањето на односот С + Ш + И и Ш + И за опре-
делена вредност поради присуството на несакан 
влезен сигнал на определена блиска фреквенција; 

7) деакцентуацнја е постапката на обновување 
на релативната амплитуда на синусонлачните ком-
поненти на демодулиранпот сигнал н-а вредноста. 
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што, тие је имале пред да биде применета преакцен-
туација; 

8) девиј адија на фреквенцијата е разликата 
помеѓу максималната (или минималната) вредност 
на моментната фреквенција и на ,централната 
фреквенција во присуство на модулација; 

9) фактор на аудиофреквенциско хармонично 
изобличување на радиопредавател е односот, изра-
зен во проценти, помеѓу ефективната вредност на 
напонот на вториот и на повисоките хармохшци на 
излезот на мерниот демодулатор и ефективната 
вредност на напонот на сите хармоници, за синусо-
лдеаленг аудиофреквенциски влезен сигнал со опре-
делена фреквенција и амплитуда; 

10) фактор на аудиофреквенциско хармонично 
изобличување на радиоприемник е односот, изразен 
во проценти, помеѓу ефективната вредност на нап-
онот на вториот и на повисоките хармоници на 
излезот од радиопрпемникот и ефективната вред-
ност на напонот на сите хармоници, за определена 
аудиофреквенциска излезна сила и за определена 
модулирачка фреквенција и девијадија на фрек-
венцијата на влезниот сигнал; 

11) фактор на шумот на радиоприемник е од-
носот, изразен во dB, помеѓу силата на шумот ме-
рена на меѓуфреквенцискиот излез на радиопри-
емникот и силата на шумот што би постоела на тој 
излез кога термичкиот шум, предизвикан со отпор-
ната компонента на импедансата на изворот, би 
бил единствен извор на шум во радиотхриемникот; 

12) ФМ ниво на шумот и брчењето на радио-
лредаѕател е ефективниот напон на наизмемичната 
компонента на излезот на мерниот демодулатор што 
е предизвикан со несакана асинхроиа фреквенци-
сха модулација во отсуство на кој и да е надворе-
шен модул ирачки сигнал, изразен во dB во однос 
ва определеното референти© ниво (референтното 
ниво е еднакво на ефективниот напон на наизмени-
чната компонента што се јавува на излезот на 
демодулаторот при стандардна модул аци} а на ради-
опредавателот): 

13) фреквенцискл опсег на радиоуред е опсегот 
на фрек,венциите во рамките на кои радиоуредот 
може да биде дотеран за работа; 

14) главен лист на антена е листот на зрачење 
што ја содржи насоката на максималната добивка\ 

15) хоризонтална широчина на главниот лист 
на насочена антена е аголот на главниот лист во 
хоризонтална рамнина помеѓу точките со добивка 
за 3 dB помала од максималната добивка; 

16) едноканален радиорелеен систем е постојано 
едноканално радиско л о што се состои од крајни 
радиостаници поврзани со помош на посредни ра-
диорелејни станици; 

17) карактеристична импеданса на антенски 
преносен вод е импедансата со која еден крај на 
антенскиот пренесен вод мора да биде завршен за 
да може импедансата на другиот крај на водот да 
има иста вредност како и завршната тшеданса; 

18) максимална девијација на фреквенција на 
радиопредавѕтел е вредноста на која девијацијата 
на фреквенцијата мора да биде ограничена според 
важечкиот пропис; 

19) максимална влезна сила на аптеката е нај-
големата сила што може да се доведе на антената 
без деградација на нејзините карактеристики; 

20) минимална јачина на полето која се штити 
е најмалата вредност на јачината на полето шт-о е 
потребна да се обезбеди задоволителен прием под 
определени услови, во присуство на природен и 
индустриски рздиошум што постои во вистинската 
работа, но во отсуство на радиопречки од други 
радионредаватели; 

21) ненасочена антена е антената чии особини 
на зрачена се .исти за сите правци во хоризо-нтална 
рамнина; 

22) ниво на шумот и ©рчењето на радиопреда-
вател е односот, изразен во dB, помеѓу несаканата 
аудиофреквенциска излезна сила во отсуство на 
модул аци ја на изворот на влезниот сигнал и номи-
налната аудиофреквенциска излезна сила во прис-
уство на определена модулација, за определено ни-
во на влезниот сигнал; 

23) односот С + III + И и III +И е скратена ознака 
за односот, изразен во dB, помеѓу аудиофреквенци-
еката излезна сила „Сигнал + Шум 4- Изобличу-
вање" и аудиофреквенциската излезна сила „Шум 
+ Изобличување"; 

24) однос на стоечки бран на а,нтената е одно-
сот помеѓу најголемиот и најмалиот напон на сто-
ечки бран врз водот без загуби што е приклучен на 
антената; 

25) однос на заштита е минималниот однос, 
изразен во dB, помеѓу саканиот и несаканиот сиг-
нал на влезот на радиоприемникот што, под опре-
делени услови, овозможува да се оствари опреде-
лен квалитет на прием на излезот на радио прием-
никот; 

26) ограничување на модулацијата на радио-
предавател е постапката која, по правило, се врши 
во аудиофреквенциски степени, а со која се спре-
чува радиопредавателот, „поради модулација, да 
произведува девиј адија на фреквенци1ата чија 
вредност ја преминува максималната девијадија на 
фреквенцијата; 

27) пондерирано ниво шумот и брчењето на ра~ 
диопредавател или радиоприемник е ФМ нивото на 
шумот и вриењето на радиопредавателот или ниво-
то на шумот и вриењето на радиоприемникот, мере-
но со стандарден псофометар за телефонија;. 

28) поларизација на антена е карактер и етиката 
на антената определена со поларизацијата на зра-
чениот радиобран, т.е. со ориентацијата на векторот 
на електричното поле во однос на површината на 
земјата; 

29) преакцентација е постапката на зголемува-
њето на релативната амплитуда на синусоидалните 
компоненти на повисоки фреквенции на модули-
рачкиот сигнал во согласност со претходно опреде-
лена карактеристика; 

30) раД! ̂ предавател е радиоуредот што се кори-
сти за претворување на аудиофреквенциски сигна-
ли намеметл за пренос на говор во барани фреквен-
циски или фазно модулирани радиофрекзенциски 
сигнали; 

31) радиоприемник е радиоуредот што се кори-
сти за претворување на фреквенциски или фазно 
модулирани радиофреквенциски сигнали во барани 
говорни или аудиофреквенциски сигнали; 

32) рефере,нтна осетливост на радиоприемник е 
нивото на влезниот сигнал, изразен во вид на елек-
тро мотор на сила (ЕМС) на изворот, за определен 
референтен однос С + III+г И и Ш + И и за опреде-
лена импеданса и модулација на изворот; 

33) репититорска радиостаница е постојаната 
радиостаница што е наменета за прием.и автомат-
ско повторно предавање на радиосигнали што пре-
несуваат иста информација; 

34) селективно повикување е постапката со ло-
м о т на која радиостаницата може да ја повика 
исклучително саканата радиостаница или група на 
радиостаници од радиомрежата со посредство на 
кодиран сигнал; 

35) селективност за соседниот кивнал на радио-
приемвик е односот, изразен во dB, помеѓу нивото 
на несаканиот влезен сигнал на централната фрек-
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венција на горниот (или долниот) соседен канал и 
определеното ниво на саканиот влезен сигнал, кога 
несаканиот влезен сигнал со определена модулаци-
ја дејствува истовремено со саканиот влезен сигнал 
и предизвикува определено намалување на односот 
С + Ш + И и Ш + И; 

36) слабеење на споредниот интермодулационен 
одѕив на радиоприемник е односот, изразен во dB, 
помеѓу нивото на два насакани влезни сигнали на 
определени фреквенции и определеното ниво на 
саканиот влезен сигнал, кога несаканите влезни 
сигнали со определени модулации дејствуваат исто-
времено со саканиот влезен сигнал и предиз-
викуваат определено намалување на односот 
С + Ш+И и Ш + И ; 

37) слабеење на рефлексијата е модулот на ре-
ципрочната вредност на коефициентот на рефлекси-
јата, изразен во dB; 

38) слабеење на споредниот одѕив на радиопри-
емник е односот, изразен во dB, помеѓу нивото на 
несаканиот влезен сигнал на определена споредна 
фреквенција и определеното ниво на саканиот вле-
зен сигнал, кога несаканиот влезен сигнал со опре-
делена модулација дејствува истовремено со сака-
ниот влезан сигнал и предизвикува определено на-
малување на односот С + Ш + И и Ш + И; 

39) сила во соседниот канал на радиопредава-
тел е делот од вкупната излезна сила што, под опре-
делени услови на модул аци ја, се јавува внатре во 
определена ширина на опсегот сместен симетрично во 
однос на централната фреквенција на соседниот' 
канал (горен или долен); 

40) спореден лист на антена е кој и да е лист 
на зрачењата што не е главен лист; 

41) средно време помеѓу дефектите е вистин-
ското време на работата -на радиоуредот поделено 
со вкупниот број на грешки на радиоуредот за време 
на тој период на време; 

42) стандардна модулација е модулацијата пре-
дизвикана со синусоидален ,аудиофреквенциски 
сигнал со стандардна референтна фреквенција од 
1000 Hz што произведува девијации а на фреквенци-
јата еднаква на 60% од максималната девијација 
на фреквенцијата; 

43) степен на потиснување во каналот на радио-
приемникот е односот, изр,азен во dB, помеѓу нивото 
на несаканиот влезен сигнал на номиналната при-
емна фреквенција и определеното ниво на сакани-
от влезен сигнал, кога несаканиот влезен сигнал со 
определена модулација дејствува истовремено со 
саканиот влезен сигнал и предизвикува определено 
намалување на односот С + Ш + И и Ш + И; 

44) широчина на комутациониот опсег на пове-
ќеканален радиоуред е фреквенцискиот оџсег вна-
тре во кој може да се врши комутација на канали-
те, а карактеристиките на радиозфедот да останат 
внатре во определни граници; 

45) широчина на опсегот на антена е контину-
алЕшот фреквенциски опсег во кој карактеристи-
ките на аптеката задоволуваат определени вред-
ности; 

46) широчина на опсег на прифатлива модулаци-
ја на радиоприемник е двојната девијација на 
фреквенцијата на влезниот сигнал што, доведен на 
влезот со ниво за 6 dB поголемо од референтната 
осетливост, произведува на излезот однос С + Ш + И 
и Ш f И еднаков на оној што е определен за рефе-
ренти ат а осетливост; 

47) влезна импеданса на радиоуред е односот-
помеѓу комплексниот напон и струјата на сииусон-
да л н пот сигнал доведен на влезните приклучоци 
на радиоуредот; 

48) насочена антена е антената коза во некои 
правци на хоризонталната рамнина зрачи појако во 
фднос на другите; 

49) време на активирање на радиопредавател 
е времето што ќе помине од моментот на промената 
на состојбата на радиопредавателот „спремен за ра-
бота" за предавање, до моментот во кој силата на 
немодулираниот носител ќе достигне вредност која 
е за 3 сШ под вредноста во постојана состојба; 

50) време на активирање на радиоприемник е 
времето што ќе помине од моментот на доведување-
то на влезниот сигнал до моментот во кој ќе се 
произведе определена аудиофреквенциска излезна 
сила; 

51) време на активирање на автоматската бло-
када на радиоприемник е времето што ќе помине од 
моментот на укинувањето на немодулираниот вле-
зен сигнал со определено ниво до моментот во кој 
аудиофреквенцискиот шум на излезот на радио-
приемникот ќе падне на определена вредност; 

52) зрачење на куќиштето е кое и да било зра-
чење од радиостаницата, на која и да е фреквенци-
ја, а потекнува од извори поинакви од аптеката 
или антенскиот систем. 

Изразите што не се наведени во став 1 на овој 
член, а се употребуваат во овој правилник, ги има-
ат значењата дадени во Меѓународниот правилник: 
за радиосообраќајот (,,Службен лист на ФНРЈ", 
Додатак: Меѓународни договори и други спогодби, 
бр. 6/61) и во Законот за основите на системите за 
врски. 

П. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ ЗА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

Член 4 
Радиостаниците можат да работат во фрек-

венциски опсези што им се наменети на соодветни 
радиослужби и тоа: 

1) помеѓу 68 и 87,5 MHz; 
2) помеѓу 146 и 174 MHz; 
3) помеѓу 440 и 470 MHz; 1 

Член 5 
Начина т на работата помеѓу радиостаниците 

може да биде симплекс со една фреквенција, сим-
плекс со две фреквенции (преку репетиторските 
радиостаници), дуплекс и семидуплекс. 

Секогаш кога тоа е можно, начинот на работа-
та помеѓу радиостаниците во копнената подвижна 
радиослужба треба да биде симплекс со една 
фреквенција. 

За симплексниот начин на работа со една 
фрек,венција мора, првенствено, да се користи при-
емната фреквенција на радиостаниците во мрежата 
определена за дуплексниот начин на работа или за 
симплексниот начин на работа со две фрекв,енции 
(преку репетиторска радиостаница). 

Член 6 
Во отсуство на пренос на информација, радио-

станиците не смеат да зрачат носечки радиобран. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, по посебно образложено барање од корисни-
кот, може да се дозволи, радиостаниците, во отсус-
тво на пренос на информација, непрекинато да 
зрачат, носчки рад добран. 

Член 7 
При дуплексниот начин на работа или симплек-

сниот начин на работа со две фреквенции (преку 
репетиторски радиостаници) растојанието ; помеѓу 
предавател ната и приемната фреквенција како 
и положбата на предазателната и приемната фрек-
венција на радиостаниците мораат да бидат, првен-
ствено, според условите дадени во табелата бр. It 
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Табела бр. 1 

Помеѓу М и, 78 MHz 
Помеѓу 78 и, 87,-MHz 

Помеѓу 147 и 156 MHz 
Помеѓу 156 и 165 MHz 
Помеѓу 165 и 174 MHz 

Помеѓу 440 и 460 MHz 
Помеѓу 460 и 470 MHz 

4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 

10 
5 

Пониска 
Повисока 

Пониска 
Повисока 
Пониска 

Пониска 
Повисока 

Повисока 
Пониска 

Повисока 
Пониска 
Повисока 

Повисока 
Пониска 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ири дуплексниот начин на работа или симп-
лекскиот начин на работа со две фреквенции (пре-
ку репетиторските радиостаници) во фреквенциски 
опсези од 457,450 до 458,300 MHz и од 467,450 до 
458, 300 MHz, растојанието помеѓу предавателната и 
приемната фреквенција на радиостаниците изнесува 
10 MHz, со тоа што предавателната фреквенција на 
матичните или репетиторските радиостаници да е 
во горниот опсег (467.450 до 468,300 MHz), а преда-
вателната фреквенција на копнените подвижни ра-
диостаници да е во долниот опсег (457,450 до 458,300 
MHz). 

Условите за растојанието помеѓу предавател-
ната и приемната фреквенција, како и положбата 
на предавателната и приемната фреквенција на 
радиостаниците од став 1 на овој член, се прика-
жани на цртежот бр. 1, што е отпечатен кон ов^ј 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 8 
Растојанието помеѓу централните фреквенции 

на соседните канали на радиостаниците изнесува 
25 kHz. 

Член 9 
Радиостаниците мораат во работата да го ко-

користат видот на емисијата F3 (фазна модулација 
или ф р е к в е н ц и ј а модулација со карактеристика 
на преакцентуација од 6 dB по октава, радиотеле-
фонија). 

Член 10 
За видот на емисијата од член 9 на овој пра-

вилник, широчината на потребниот опсег изнесува 
16 kHz. 

Член, 11 
Номиналната излезна сила на радиопредавате-

лот не смее да биде поголема од следните вред-
ности : 

1) 50 W — за матичните и репетиторските ра-
диостаници; 

2) 25 W — за постојаните и копнените подвиж-
ни радиостаници. 

Член - 12 
Ефективно изградената сила и височината на 

антената на 'радиостаницата не смеат Да бидат по-
големи од оние што се потребми 'да се обезбеди за-
доволителна работа, земајќи ја предвид: 

1) бараната зона на приемот или должината на 
радиотелефонската врска; 

2) бараниот квалитет на радиотелефонскага 
врска; 

3) работниот фреквенциски опсег; 
4) конфигурацијата на теренот преку кој се ост-

варува радиотелефонската врска; 
5) специјалните услови (диверзит прием на од-

далечени радиостаници и др.); 
6) потенцијалните радиопречки помеѓу радио-

станиците во постојаните и копнените подвижни 
радиослужби и радиостаниците во други радио-
служби. 

Ефективно иззрачената сила на~ радиостаници-
те со обезбедување на условите од став 1 на овој 
член, не смее да биде поголема од следните вред-
ности: 

1) 50 W — кога се користат ненасочени антени; 
2) 250 W — кога се користат насочени антени. 

Член 13 
За локација на матичните, репетиторските и 

постојаните радиостаници мора да се избира зона 
со најмало ниво на радиошум за да може силата на 
радиопредавателите на кореспондентните радиоста-
ници да се сведе на минимум. 

Член 14 
Минималната јачина на полето која се 'штити 

во точката или на 50°/о од локациите во зоната t*a 
приемот на радиостаниците е еднаква на медиј ни-
ските вредности дадени во т а б е л а б р . 2; 

Табела бр. 2 

Фреквенции и опсези 

Минимална јачина на по-
лето која се штити, во 

dB (jiV/m) 

Во отсуство Во присуство 
на индус- " на индус-

триски ра- триски ра-
диошум диошум 

Помеѓу 68 и 87,5 MHz 6 
Помеѓу 146 и 174 MHz 12 
Помеѓу 440 ц 470 MHz 21 

20 
20 
21 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, минималната Јачина на полето ко)а се штити 
во точката или на 90°/о од локациите во зоната на 
приемот на радиостаниците што се користат во ра~ 
диослужбите за безбедност на човечки животи и 
имот) е еднаква на медијанските вредности дадени 
во табелата бр. 3: 

Табела бр. 3 

Помеѓу 68 и 87,5 MHz 16,3 20 
Помеѓу 146 и 174 MHz 22,3 22,3 
Помеѓу 440 и 470 MHz 33,8 33,8 

Медијанските вредности во првата колона на 
табелите бр 2 и 3 од ст. 1 и 2 на овој член се 
определени под условите: 

1) референцата осетливост на радиоприемки-
ците да е еднаква на 2 îV (EMC); 

2) релативната добивка на антените да е еднак-
ва на следните вредности: 

— О dB — кај матичните, репетиторските и по-
стојаните радиостаници; 

— 3 dB — кај копнените подвижни радиостаници; 
3) слабеењето поради антенски ЈТ преносен вод, 

односно поради неприспособеност на аитената, од-
носно на влезот во радиоприемникот да е еднакво 
на 2 dB; 

4) слабеењето поради непотполна ефикасност на 
'зрачењето на аптеката да е еднакво на следните 
вредности: 

— О dB — кај матичните, репетиторските и по-
стојаните радиостаници; 

•— 3 dB — кај копнените подвижни радиостаници; 
5) нерамноста на теренот да е еднаква на 50 ш; 
6) височината на антените на копнените под-

вижни радиостаници да е еднаква на Зт . 
Вистинските јачини на полето внатре во зоната 

на приемот на копнените подвижни радиостаници 
можат да се определат со мерење или со пресметка 
со помош на кривите простирања дадени во препо-
раката 529 на Меѓународниот консултативен комитет 
за радио врски (КЈОТО, 1978 година). 

Член 15 
Односот на заштитата, кој обезбедува норма-

лен квалитет на прием на радиостаниците, изнесува 
8 dB (медијанска вредност). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член односот на заштитата, кој обезбедува висок 
квалитет на прием на радиостаниците кои се кори-
стат во радиослужбите за безбедност (на човечки 
животи и имот) е еднаков на медијанските вредности 
дадени во табелата бр. 4: 

Табела бр. 4 

Фрекѕенциски опсези Однос на заштитата, во dB 
Помеѓу 68 и 87,5 MHz 22,5 
Помеѓу 146 и 174 MHz 22,5 
Помеѓу 440 и 470 MHz 26,1, 

Член 16 
Радиостаниците секогаш кога тоа е можно, мо-

раат да користат уреди за селективно повикување за 
да се намали влијанието на радиопречките во от-
суство на саканиот влезен сигнал. 

Член 17 
Ка ј матичните, репетиторските и постојаните ра-

диостаници, осетливоста на автоматската блокада 
на радиоприемници не смее да биде помала од 1 џУ 
(ЕМС), заради обезбедување од истоканални иди 
дрзти радиопречки во отсуство на саканиот влезен 
сигнал. 

Осетливоста на автоматската блокада на радио-
приемншште може да биде помала од граничната 
вредност определена во став 1 од овој член. кога 
радиостаниците во својата работа користат уреди за 
селективно повикување. 

Член 18 
Еднокз па л ните радиорелејни системи мораат да 

бидат планиоани на таков начин што пондерирани-
от однос на силата на сигналот и на предната вред-
ност на силата на шумот во кое и да е време не 
смее да биде помал од 57 dB по една делница. 

За телефонски пссфометриски филтер, чија ам-
плитудно^фреквенциска карактеристика е утврдена 
во' југословенскиот стандард JUS N N6. 352, при 
фреквенција на сигналот од 1000 Hz и при „бел" 
шум во опсег од 300 до 3000 Hz, факторот на нонде-
рацијата изнесува околу 3,2 dB. 

III. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ ЗА РАДИОУРЕДИ 

1. Заеднички услови за радиоуреди 

* Член 19 
Фреквенцискиот опсег на радиоуредите мора да 

биде во согласност со фреквенциските опсези опре • 
делени во член 4 од овој правилник. 

Член 20 
Широчината на комутациониот опсег на повеќе-

каналните радиоуреди не смее да биде поголема од 
1% од работната фреквенција. 

Радиоуредите од став 1 на овој член мораат да 
овозможат работа најмалку на две претходно доте-
рани фреквенции внатре во номиналната широчина 
на комутациониот опсег, 

Член 21 
Аудиофреквенцискиот опсег на радиоуредите 

мора да биде во границите од 300 до 3000 Hz. 

Член- 22 
Радиоуредите можат да се напојуваат со елек-

трична енергија од следните извори; 
1) од номинален наизменичен напон од 220 V и 

од номинална фреквенција од 50 Hz 
2) од номинален еднонасочен напон од 6V, Г2У, 

24V, 48V или 60V, со негативен пол на масата 
За радиоуредите на матичните, репетиторскаге 

и постојаните радиостаници што се користат во ру-
диослужбите за безбедност (на човечки животи п 
имот) мора да биде обезбедено резервно напнување. 

Радиоуредите мораат да работат со карактери-
стиките пропишани со овој правилник при СТР в а р -
ден напон на напојување чија вредност е еднаква 
на: 
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1) номиналниот наизменичен напон определен 
во точка 1 став 1 од овој член; 

2) номиналниот еднонасочен напон определен 
ЕО точка 2 став 1 од овој член, зголемен за 10%. 

Член 23 
Радиоуредите мораат да работат со карактери-

стиките пропишани со овој правилник под стан-
дардни атмосферски услови, и тоа: 

1) на температура1 од 15 до 35СС; 
2) на релативна влажност од 45% до 75%; 
3) на воздушен притисок од бб до 106 кРа. 

Член 24 
Радиоуредите мораат да работат со карактери-

стиките пропишани со овој правилник една минута 
по вклучувањето на надојувањето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако радиоуредите содржат склопови што мо-
раат претходно да се загреваат, времето на загрева-
њето не смее да биде подолго од 15 минути од вклу-
чувањето на напојувањето. 

Член 25 
Радиоуредите можат да бидат изработени и наз-

начени за непрекината работа или за работа со 
прекини, под услов: 

1) непрекинатата работа да означува работа на 
радиопредавателот со номинална излезна сила и 
работа на радиоприемникот со номинална аудио-
фреквекциска излезна сила, под нормални услови 
на оптоварување, за време од 24 часа; 

2) факторот на искористѕпзање за работа со пре-
кини да биде една минута на предавање со номи-
нална излезна сила и четири минути на прием со 
номинална аудиофрекфенциска ^излезна сила, под 
нормални услови на оптоварување, за време од 8 
часа, веднаш потоа следен со три циклуси од 5 ми-
нути на предавање и 15 минути на прием со номи-
нална излезна сила. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, радиоуредите што се користат во матичните 
и репетиторските радиостаници, како и радиоуре-
дите што се користат во едноканалните радиоре-
лејни системи, мораат да бидат изработени за не-
прекината работа според условот од точка 1 став 1 
на овој член. 

Член 26 
Сигурноста на радиоуредите мора да биде таква 

што средното време помеѓу дефектите не смее да 
биде помало од 1000 часа. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, сигурноста на радиоуредите што се користат 
во радиослужбите за безбедност (на човечки живо-
ти и имот) мора да биде таква што средното време 
помеѓу дефектите не смее да биде помало од 1.500 
часа. 

Член 27 
Механичката и електричната конструкција на 

радиоуредите мора да биде таква што да овозможу-
ва користење во постојани инсталации или во под-
вижни инсталации (возила). 

Член 28 
Ако радиоуредите се во по-зиција на предавање, 

мора да биде обезбедена траша визуелна контрола 
со помош на светлосна сигнализација или соодве-
тен индикатор. 

Повеќекаиалните радиоуреди што се користат 
во копнените подвижни радиостаници мораат да 
бидат изработени така што промената на фреквен-
цијата помеѓу доделените канали' може да биде 
извршена во најкраток можен рок, а најдолго за 5 ѕ. 

Преминувањето на радиоуредите од позицијата 
на прием на позицијата на предавање, и обратно, 
ка ј копнените подвижни и кај постојаните радио-
станици за симплексна или семидуплексна работа, 
мора да биде овозм,ожено за најкратко можно време 
со помош на рачна команда (тастер). Таа команда 
може да буде сместена на микрофонот или на мик-
ротелефонската комбинација. Ако таа команда не 
е активирана, радиоуредите мораат да бидат во по-
зиција на прием. 

Покрај рачната команда од став 3 на овој член, 
радиоуредите можат да бидат опремени и со уреди 
за автоматска команда со помош на говорни сиг-
нали. 

Член 29 
Радиоуредите мораат да имаат комплетна тех-

ничка документација, и тоа: 
1) примопредаЕателен мерен протокол; 
2) опис на уредот; 1 

3) спецификација на електричните и механич-
ките карактеристики; -

4) упатство за ракување и одржување; 
5) потполна електрична шема на уредот; Г 
6) комплет на монтажни шеми; 
7) спецификација на вградените делови со. број 

за порачка; 

Член 30 
Радиоуредите мораат да бидат изработени, пос-

тавени и користени така што да бидат исполнети 
барањата за безбедност според југословенските 
стандарди ЛЈЗ К М0.203 и Ј1ЈЅ 1ЅШ0.204 и според 
прописите за заштита при работата. 

: ' 2. Услови за радиопредаватели 11 ^ 

Член 31 
Толеранцијата на фреквенцијата на радиопре-

давателите е еднаква на вредностите дадени во та-
белата бр. 5: 

Табела бр. 5 

Толеранција на фреквен-
цијата на радиопредавате-
лите, ^во делови по 108 

кај матичните кај поетот а-
и репетитор" вите и кол-
ските радио- нените под-
станици вижни ради-

останици 

Помеѓу 68 и 87,5 МНг 10 20 
Помеѓу 146 и 374 МНг 5 10 
Помеѓу 440 и 470 МНг 2,5 5 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со толеранцијата на 
фреквенцијата од став 1 на овој член, се врши со 
мерење на максималната грешка на фреквенцијата 
во отсуство на модулација, на начинот утврден во 
југословенскиот стандард ЈХЈЅ К.К6.321. 

Фреквенциски 
опсези 
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Член 32 
Номиналната импеданса на излезното оптова-

рување на радиопредавателите изнесува 50 ема (не-
симетрично). 

Радиопредавателите мораат да бидат изработе-
ни така што да овозможуваат работа и при зголе-
мување на односот на стоечкиот бран на излезното 
оптоварување до 1,5. 

Член 33 
Излезната сила на радиопредавателите, на која 

и да е фреквенција внатре во номиналниот фрек-
венциски опсег или во номиналната широчина на 
комутациониот опсег, може да отстапува најмногу 
за —25% и за + 20% во однос на свој ата номинална 
вредност. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со толеранциите за из-
лезната сила од став 1 на овој член, се •врши со 
мерење на силата на носителот со помош на кој и 
да е метод утврден во југословенскиот стандард 
JUS N.N6.322 чија точност е најмалку ±10%. 

Член 34 
Максималната девијација на фреквенцијата н? 

радиопредавателите изнесува ±5 kHz. 
Ограничувањето на модул аџијата на радиопре-

давателите мора да биде такво што: 
1) позитивната и негативната девијадија на 

фреквенцијата во преодната и постојана сос-
тојба не смее да биде поголема од максималната де-
виј адија на фреквенцијата определена во став 1 од 
овој член — за аудиофреквенцискиот влезен сигнал 
ка која и да е фреквенција внатре во аудиофрек-
венцискиот опсег определен во член 21 од овој пра-
вилник со ниво за 20 dB поголемо од нивото за стан-
дардната модулација; 

2) девијаџијата на фреквенцијата не смее да 
биде помала од 70% од максималната девијаџија на 
фреквенцијата определена во став 1 на овој член 
— за аудиофреквенцискиот влезен сигнал со рефе-
рентна фреквенција од 1000 Hz, со ниво за 20 dB 
поголемо од нивото што произведува 20% од макси-
малната девијаџија на фреквенцијата. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со условите од став 2 на 
овој член, се врши со помош на мерач на девија-
ции ата на фреквенцијата чија точност е најмалку 

Член 35 
Широчината на заземениот опсег со емисијата 

на •радиопредавателот не смее да биде поголема од 
широчината на потребниот опсег определена во член 
10 од овој правилник, под услов: 

1) фреквенцијата на аудиофреквенцискиот вле-
зен сигнал да е еднаква на 2500 Hz; 

2) нивото на аудиофреквенцискиот влезен си-
гнал4-д а е за 16 dB поголемо од нивото што произве-
дува 50% од максималната девијаџија на фреквен-
цијата определена во член 34 став 1 од овој пра-
вилник, при референтна фреквенција од 1000 Hz. 

Член 36 
Силата во соседниот канал на раджшредавате-

лот мора да биде најмалку 70 dB под силата на но-
сителот, под услов: 

1) фреквенцијата на аудиофреквенцискиот вле-
зен сигнал да е еднаква на 1250 Hz; 

2) нивото на аудиофреквенцискиот влезен сиг-
нал- да е за 20 dB поголемо од нивото за стандард-
ната модул аџија; 

3) широчината на пропустливиот опсег на при-
емникот за мерење на силата, симетрична во однос 
на централната фреквенција на горниот (или дол-
ниот) соседен канал, да е еднаква на широчината 
на потребниот опсег (со толеранција од ± 10%) оп-
ределена во член 10 од овој правилник. 

Член 37 
Силата на кое и да е споредно зрачење со која 

радиопредавателите, во отсуство на модулација, го 
напојуваат атинскиот преносен вод или 50-омско-
то вештачко оптоварување, на која и да е дискретна 
фреквенција не смее да биде поголема од 2,5/uW. 

По исклучок од одредбата на став 1 он овој 
член, за радиопредавателите со излезна сила пого-
лема од 25 W, силата на кое и да е споредно зра-
чење, која, во отсуство на модулацијата, го напоју-
ва антеискиот преносен вод или 50-омското вешта-
чко оптоварување, на која и да е дискретна фрек-
венција, мора да биде најмалку 70 dB под силата на 
носителот. 

На фреквенцијата на кое и да е споредно зра-
чење што се мери, односот на стоечкиот бран на 
влезот во вештачкото оптоварување од ст. 1 и 2 на 
овој член, не смее да биде поголем од 1,4. 

Член 38 
Ако радиопредавателите се приклучени на 50-

-омско вештачко оптоварување што не зрачи, екви-
валентната ефективно иззрачена сила на кое и да 
е споредно зрачење на куќиштето, на која и да е 
дискретна фреквенција, во отсуство на модулација, 
не смее да биде поголема од 2,5/uW. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, кога радиопредавателите на матичните, репе-
титорските и радиорелејните станици се приклу-
чени на 50-омско вештачко оптоварување што не 
зрачи, еквивалентната ефективно иззрачена сила ^ 
на кое и да е споредно зрачење на куќиштето, на 
која и,да е дискретна фреквенција, во отсуство на 
модул аџија, не смее да биде поголема од 2,5/uW. 

Член 39 
Номиналната влезна импеданса на радиопреда-

вателите со приклучок за симетричниот вод изне-
сува 600 ома. 

Слабеењето на рефлексната на влезот на радио-
предавателите од став 1 на овој член на која и да е 
фреквенција внатре во аудиофреквенцискиот опсег 
определен во член 21 на овој правилник не смее да 
биде помало од 15 dB. 

За радиопредавателите со несиметричен или 
симетричен микрофонска приклучок мора да биде 
специфицирана номиналната вредност на влезната 
импеданса, првенствено на референтната фреквен-
ција од 1000 Hz. 

Член 40 
Ка ј радиопредавателите со приклучок за симе-

тричниот вод мора да постои можност за дотерување 
на аудиофреквенциското влезно ниво за стандарна-
та модул аџија во опсег од —16 dB (mW до 0 dB 
(mW), 
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За радиопредавателите со несиметричен или си-
метричен микрофонска приклучок, мора да биде 
специфицирана онаа вредност на аудиофреквенци-
ското влезно ниво за стандардна модулација што му 
одговара на ефективниот звучен притисок под мем-
браната на микрофонот од 93 dB во однос на 20 
uF а. 

Член 41 
ФМ нивото на шумот и брчењето на радиопре-

давателите не смее да биде поголемо од —40 dB под 
услов: 

1) референтното ниво да е еднакво на ефектив-
ната вредност на напонот на наизмекичната компо-
нента што се Јавува на излезот на мерниот демо-
дулатор при стандардна модул аци]! а на радиопре-
давателот; . 

2) временската константа на мрежата за деак-
центуација во мерниот демодулатор да е еднаква на 
750 us; 

' 3) нивото на сопствениот шум и брчење на мер-
ниот демодулатор, заедно со кој и да е помошен 
уред, да е за најмалку 10 dB под кое и да е мерено 
ниво. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, кај постојаните радиостаници што се користат 
во едноканални радиорелејни системи, пондерира-
ното ниво на ШЈШОТ и брчењето на радиопредавате-
лите чне смее да биде поголемо од —60 dB, под ус-
ловите определени во точ. 1 до 3 став 1 од овој 
член. 

Испитувањето на радиопредаватетште, заради 
проверка на усогласеноста со граничните вредности 
од ст .1 и 2 на овој»член, се врши на начинот утвр-
ден во југословенскиот стандард JUS NN6.349. 

При испитувањето на радиопредавателите од 
став 2 на овој член, мора да се користи псофоме-
трискиот филтер за телефонија Ч И Ј а амплитудно-
- ф р е к в е н ц и ј а карактеристика е утврдена во југо-
словенскиот стандард JUS N.N6 352. 

Член 42 
AM ниво на шумот и брчењето на радиопреда-

вателите не смее да биде поголемо од 2%. 
Испитувањето на радиопредавателите, заради 

проверка на усогласеноста со граничната вредност 
од став 1 на овој член, се врши на начинот утврден 
во југословенскиот стандард JUS N.N6.349. 

Член 43 
Амплитудно-фреквенциската карактерист-ика на 

радиопредавателите мора да биде внатре во грани-
ците прикажани на цртежот бр. 2, што е отпечатен 
кон овој правилник и претставува негов составен 
дел, под услов: 

1) фреквенцијата на аудиофреквенцискиот вле-
зен сигнал да се менува внатре во границите на 
аудиофреквенцискиот опсег определен во член 21 
од овој правилник; 

2) нивото на аудиофреквенцискиот влезен сиг-
нал да се дотера, во почетокот, така што при ре-
ференти а фреквенција од 1000 Hz да се добие де-
вијации на фреквенцијата еднаква на 20% од мак-
сималната девијација на фреквенцијата определена 
во член 34 став 1 на овој правилник. 

За фреквенциите на аудиофреквенцискиот вле-
зен сигнал од 3 до 15 kHz, и под условите определе-
ни во точка 2 став 1 од овој член, амплитудно-фрек-

венциската карактеристика на радиопредавателите 
мора да има пад со стрмнина од најмалку 12 dB по 
октава. 

Член 44 
Факторот на аудиофреквенциското хармонично 

изобличување на радиопредавателите не смее да би-
де поголем од: 

1) 5% — при стандардна модулацмја; 
10% — при модулациЈа со синусоидален ау-

дио ф р е к в ен ц и с к и влезен' сигнал чија фреквенција 
сукцесивно е еднаква на 300, 500 и 1000 Hz, а кој 
произведува девијација на фреквенцијата еднаква 
на 70% од максималната девијација на фреквенци-
јата определена во член 34 став 1 од овој правилник. 

Испитувањето на радиопредавателите, заради 
проверка на усогласеноста со граничните вредности 
од став 1 на овој член, се врши под услов: 

1) "хармоничното изобличување на аудиофрек-
венцискиот влезен сигнал да е помало од 1/10 од 
кое и да е мерено изобличување; 

2) хармоничното изобличување внесено со мерен 
демодуллтор при деви]аџија на фреквенцијата што 
е за 50% поголема од максималната деви]адија на 
фреквенцијата определена во член 34 став 1 од овој 
правилник, да е помало од 1/3 од кое и да е мерено 
i з зоб л и ч у в а ње; 

" 3) временската константа на мрежата за деак-
* центуациза во мерниот демодулатор да е еднаква на 

750 us. 

Член 45 
Времето на активирање на радиопредавателите 

не смее да биде поголемо од 4 т ѕ . 
Испитувањето на радиопредавателите, заради 

проверка на усогласеноста со граничната вредност 
од став 1 на ОВОЈ член, се врши со користење на ли-
неарен врвен детектор на чиј излез се приклучува 
влезот на катоден осцилоскоп за вертикален отклон. 
На влезот за стартување (чкрапнување) на хоризон-
талната временска база на осцилоскопот се приклу-
чува. преклопник^ за управување со радиопредава-
телот. Времето на активирање на радиопредавате-
лот се определува од осцилограмот добиев на баж-
дарениот екран на катодниот осцилоскоп. 

Под преклопник за управување на радиопреда-
вателот од став 2 на овој член, се подразбира кра-
јниот склоп или колото што го дава потребното на-
појување за промена на состојбата на радиоуредот 
од моментот „спремен за работа" за предавање. 

Член 46 
Радиопредавателите мораат да бидат заштитени 

од краток спој или од празен од на антенските при-
клучоци. 

3. Услови за радиоприетици 

Член 47 
Номиналната влезна импеданса на радиоприем-

ниците изнесува 50 ома (несиметрично). 
Слабеењето на рефлексијата на влезот на ра-

диоприемеиците, на која и да е фреквенција вна-
тре во номиналниот фреквенцкски опсег или во но-
миналната широчина на комутациониот опсег, не 
смее да биде помало од 14 dB„ 
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Член 48 
Референцата осетливост на р а д м о приемни ц ите, 

на која и да е фреквенција внатре во номиналниот 
фреквенциски опсег или во номиналната широчина 
на комутациониот опсек не смее да биде поголема 
од вредностите определени во табелата бр. 6, под 
услов: 

1) референтниот однос С + Ш + И и Ш + И да е 
еднаков на 12 dB; 

2) импедансата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднаква на 50 ома; 

3) модулацијата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднаква на стандардната модулација. 

Табела бр. 6 

Референтна осетливост, во 
uV (EMC) 

Радиоприем- Радиоприем-
Фреквенциски ници со при- мици со при-
опсези клучон за клучон за 

звучник слушалки или 
за 600~омс!ог 

симетричен 
вод 

Помеѓу 68 и 87,5 MHz 0,8 X 
Помеѓу 146 и 174 MHz 1 1,3 
Помеѓу 440 и 470 MHz 2 2,6 

Референцата осетливост на радиоприемниците, 
при истовремено предавање и прием во дуплексна 
работа, може да се зголеми најмногу за 3 dB во од-
нос на вредноста кога радиопредавателот е исклу-
чен и не смее да биде поголема од вредноста опре-
делена во став 1 на овој член. 

Член 49 
Факторот на шумот на радргаприемниците, ка ј 

постојаните радиостаници што се користат во едно-
каналните радиорслејни системи, не смее да биде 
поголем од следните вредности: 

1) 8 dB — во фреквенциски опсези помеѓу 146 
и 174 MHz. . 

2) 12 dB — во фреквенциски опсези помеѓу 440 
и 170 MHz. 

Член 50 
Широчината на опсегот на прифатливата моду-

лација на радиоприемвиците не смее да биде пома-
ла од двојната вредност на максималната девија-
ција на фреквенцијата определена во член 34 став 
1 од овој правилник, под услов: 

1) нивото на влезниот сигнал да е за 6 dB по-
големо од референтната осетливост мерена според 
условите од член 48 став 1 на овој правилник; 

2) модулирачката фреквенција на изворот на 
влезниот сигнал да е еднаква на референтната 
фреквенција од 1000 Hz. 

Член 51 
Степенот на потиснувањето во каналот на ра-

нион р иемниците не смее да биде помал од —8 dB, 
код услов: 

1) нивото на саканиот влезен сигнал да е една-
кво на референтната осетливост мерена според ус-
ловите од член 48 став 1 на овој правилник; 

2) модулацијата на изворот на саканиот влезев 
сигнал да е еднаква на стандарната модулација; 

3) модулациЈата на изворот на несаканиот вле-
зен сигнал да е еднаква на модулацијата предиз-
викана со синусоидалниот аудиофреквенциски сиг* 
нал со фреквенција од 400 Hz што про-изведува 60°/в 
од максималната девијација на фреквенцијата оп-
ределена во член 34 став 1 од овој правилник; 

4) намалувањето на односот С + Ш + И и Ш+И 
да е еднакво на 6 dB. 

Член 52 
Селективноста за соседниот канал на радиопри-

емниците не смее да биде помала од 70 dB под услов; 
1) нивото на саканиот влезен сигнал да е ед-ч 

вакво на референтната осетливост мерена според 
условите од член 48 став 1 на овој правилник; 

2) модулацијата на изворот на саканиот влезев 
сигнал да е еднаква на стандардната модулацијата 

3) модулацијата на изворот на несаканиот вле-
зен сигнал да е еднаква на модулацијата предизвик 
кана со синусоидалниот аудиофреквенциски сигнали 
на фреквенцијата од 400 Hz што произведува 60% 
од максималната девијадија на фреквенцијата 'оим 
ределена во член 34 став 1 од овој правилник,; 

4) намалувањето на односот С + I I I + И и Ш +И 
да е еднакво на 6 dB. 

Член 53 

Слабеењето на споредниот интермодулационев 
одѕив на радиоприемниците не смее да биде помало 
од 70 dB. под услов: 

1) нивото на саканиот влезен сигнал да е една%» 
во на референтната осетливост мерена според ус-
ловите од член 48 став 1 на овој правилник; 

2) модулацијата на изворот на саканиот влезев 
сигнал да е еднаква на стандардната модулација; 

3) фреквенцијата на првиот немодулиран неса-
кан влезен сигнал да е еднаква на фреквенцијата 
на саканиот влезен сигнал зголемена (или намале-
на) за вредноста на растојанието помеѓу централни-
те фреквенции на соседните канали определена во 
член 8 од овој правилник; 

4) фреквенцијата на вториот несакан влезен 
сигнал да е еднаква на фреквенцијата на саканиот 
•влезен сигнал зголемена (или намалена) за двојна-
та вредност на растојанието помеѓу централните 
фреквенции на соседните канали. 

5) модулацијата на изворот на вториот несака?! 
влезен сигнал да е еднаква на модуларната предиз-
викана со синусоидалниот аудиофреквенциски сиг-
нал на фреквенцијата од 400 Hz што произредува 
60% од максималната деви ј аци ја на фреквенцијата 
определена во член 34 став 1 од овој правилник; 

6) намалувањето на односот С + Ш + И и Ш + И 
да е еднакво на 6 dB. 
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Член 54 
Слабеењето на споредниот одѕив на радиопри-

емниците не смее да биде помало од 70 dB под услов: 
1) нивото на саканиот влезен сигнал да е ед-

накво на референцата осетливост мерена според 
условите од член 48 став 1 на овој правилник; 

2) модул аџијата на изворот на саканиот влезен 
сигнал да е еднаква на стандардната модулација; 

• 3) модулациј ата на изворот на несаканиот вле-
зен сигнал да е еднаква на модул аци јата предиз-
викана со сину сонда лимот аудио-фреквенциски сиг-
нал на фреквенцијата од 400 Hz што произведува 
609/о од максималната девијација на фреквенцијата 
определена во член 34 став 1 од овој правилник; 

4) фреквенцијата на несаканиот влезен сигнал 
да е еднаква на која и да е споредна фреквенција 
(меѓуфреквенција, симетрична фреквенција, итн.) 

5) намалувањето на односот С +Ш+И и Ш + И 
да е еднакво на 6 dB. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
слабеењето на споредниот одѕив на радиоприемни-
ците на матичните и репетиторските радиостаници 
не смее да биде помало од 80 dB. 

При истовремено предавање и прием во дуплек-
сна работа, слабеењето на споредниот одѕив на ра-
диоприемниците не смее да биде помало од вредно-
стите определени во ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 55 
Нивото на несаканиот влезен сигнал што пре-

дизвикува блокирање на радиоприемниците не смее 
да биде помало од 30 mV (EMC), под услов: 

1) нивото на саканиот влезен сигнал да е една-
кво на 2џУ (ЕМС); 

2) модулацијата на изворот на саканиот влезен 
•сигнал да е еднаква на стандардната модулација; 

3) изворот на несаканиот влезен сигнал да е без 
модулација; 

4) фреквенцијата на несаканиот влезен сигнал 
да е еднаква на фреквенцијата на саканиот влезен 
сигнал, зголемена (или намалена) за 1 MHz; 

5) намалувањето на аудиофреквенциската из-
лезна сила да е еднакво на 3 dB или намалувањето 
на односот C-+Ш+И и Ш+И да е еднакво на б dB, 
во зависност од тоа кој од овие два ефекта прв ќе 
се појави. 

' Член 56 
Силата на кое и да е споредно зрачење со која 

радиоприемниците го напојуваат антенскиот прено-
сен вод или 50-амското завршно оптоварување, на 
која и да е дискретна фреквенција (првенствено на 
основната фреквенција и на хармоничните фрек-
венции на локалниот осцилатор), не смее да биде 
поголема од 2 nW. 

Член 57 
Кога влезовите на радиоггриемниците се завр-

шени со оптоварување што не зрачи, еквивалентна-
та ефективно иззрачена сила на кое и да се спо-
рен но зрачење на куќиштето, на која и да е дис-
кретна фрекфенција , до 70 MHz. не смее да биде 
поголема од 10 nW. За фреквенциите помеѓу 70 и 

1000 MHz, таа сила не смее да ја премине вред-
носта од 10 nW зголемена за 6 dB по октава. 

Член 58 
Функционирањето на ограничувачот од 'радио-

приемниците мора да биде такво што промената 
на аудиофреквенциската излезна сила не смее да 
биде поголема од 3 dB, под услов: 

1) промената на нивото на влезниот сигнал да 
е од 2 ЈАV (ЕМС) до 100 mV (EMC); 

2) модулацијата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднаква на стандардната модулација; 

3) аудиофреквенциската излезна сила да е за 
6 dB под номиналната аудиофреквенциска излезна 
сила, при ниво на влезниот' сигнал од 2}xV (EMC). 

Член 59 
Амплитудно-фреквенциската карактеристика на 

радиоприемниците може да отстапува најмногу за 
+ 1 dB и — 3 dB во однос на идеалната карактерис-
тика на деакцентуацијата определена во став 2 на 
овој член, под услов: 

1) модул ирачката фреквенција на изворот на£ 
влез,ниот сигнал да се менз^ва внатре во аудиофрек-
венцискиот опсег определен во член 21 од овој пра-
вилник; 

2) нивото на влезниот сигнал да се дотера на' 
1 mV (EMC); 

3) девијаџијата на фреквенцијата на изворот на 
влезниот сигнал да се дотера на 20% од максимал-
ната девијација на фреквенцијата определена во' 
член 34 став 1 од овој правилник; 

4) аудиофреквенциската излезна сила да се до-1 

тера, во почетокот, така што при референцата 
фреквенција од 1000 Hz да се добие сила за приб-
лижно 12 dB под номиналната аудиофреквенциска 
излезна сила. 

Идеалната карактеристика на деакцентуацијага; 
на радиоприемниците има пад од 6 dB по октава 
внатре во аудиофреквенцискиот опсег определен во 
член 21 од овој правилник. 

Член 60 
Номиналната аудиофреквенциска излезна сила 

на радиоприемниците, при стандардна модулација 
на изворот на влезниот сигнал, не смее да биде по-
мала од следните вредности: 

1) 1 W — на приклучоците за звучникот; 
2) 3 mW — на приклуцочите за слушалката; 
3) 12 mW — на приклучоците - за 600-омскиот 

симетричен вод. 

Член 61 
Факторот на аудиофреквенцокото хармонична 

изобличување на радиоприемникот не смее да биде 
поголем од 5 под услов: 

1) нивото на влезниот сигнал да е еднакво на 
1 mV (EMC); 

2) м од v даци јата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднаква на стандардната модулација; 

3) аудиофреквенциската излезна сила да е ед-
наква и тоа на: 

— 50 mW — кај радиоприемниците со приклу-
чок за звучник; 
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— 1 mW — кај радиоггриемниците со приклу-
чок за слушалка; 

— 2,5 mW — кај радиоприемниците со приклу-
чок за 600-омски симетричен вод. 

.Факторот на аудиосвреквенциското хармонично 
изобличување на радиоприемниците не смее да биде 
поголем од 10%, под услов: 

1) нивото на влезниот сигнал да е еднакво на 
1 mV (EMC); 

2) модуладијата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднаква на модулацијата предизвикана со си-
нусоидалниот сигнал чија фреквенција сукцесивно 
е еднаква-на 300, 500 и 1000 Hz, а кој произведува 
девијадија на фреквенцијата еднаква на 70 % од 
максималната девијација на фреквенцијата опреде-
лена во член 34 став 1 од овој правилник; 

3) аудиофреквенциската излезна сила да е ед-
наква на номиналната аудиофреквенциска излезна 
сила. 

Испитувањето на радиоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со граничните вреднос-
ти од ст. 1 и 2 на овој член, се врши под услов фак-
торот на аудиофреквенцискето хармонично изобли-
чување на изворот на влезниот сигнал да е помал 
од 2 %. 

Член 62 
Нивото на шумот и брчењето на радиоттриемни-

ците не смее да биде поголемо од — 45 dB, под 
услов: 

1) нивото, на влезниот сигнал да е еднакво на 
1 mV (EMC); 

2) аудиофреквелциската излезна сила во при-
суство на модул аци јата да е еднаква на номинална-
та аудиофреквенциска излезна сила; 

3) модулацијата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднква на стандардната модулација; 

4) ФМ ниво на шумот и брчењето на изворот на 
влезниот сигнал да е за најмалку 10 dB под кое и 
да е мерено ниво. 

По исклучок од одредбата на став Год овој 
член, кај постојаните радиостаници што се користат 
во едноканалните радиорелејни системи пондерира-
ното ниво на шумот и брчењето на радиоприемни-
ците не смее да биде поголемо од — 60 dB, под ус-
ловите определени во точ. 2 до 3 на став 1 од овој ч 

член и под услов нивото на влезниот сигнал да е 
еднакво или поголемо од следните вредности: 

1) 80[iV (EMC) — во фреквенциски опсези по-
меѓу 146 и 174 MHz; 

2) 160 u,V (EMC) — во фреквенции и опсези по-
меѓу 440 и 470 MHz. 

Член 63 
Осетливоста на автоматската блокада на радио-

приватниците не смее да биде поголема од: 
1) вредностите дадени во табелата бр. 7 — кога 

регулагорот на таа осетливост е поставен на долна-
та граница на опсегот на дотерување (на „праг"); 

2) вредноста што е за 20 dB повисока од рефе-
ренцата осетливос-т мерена според условите од 
член 48 став 1 на овој правилник — кога регулато-
р и на таа осетливост е поставен на горната грани-
ца на опсегот на дотерувањето. 

Табела, бр. 7 

Осетливост на автоматска-
Фреквенциски опсези та блокада на „прагот", 

во џУ (ЕМС) 
Помеѓу 68 и 87,5У MHz 0 4 
Помеѓу 146 и 174 MHz 0,5 
Помеѓу 440 и 470 MHz ' l ' 

Член 64 
Времето на активирањето на радиоприемниците, 

потребно да се постигне 90 % од номиналната ау-
диофреквенциска излезна сила, не смее да биде по-
големо од 100 шѕ, под услов: 

1) нивото на влезниот сигнал да е за 12 dB по-
големо од референти ата осетливост мерена според 
условите од член 48 став 1 на овој правилник; 

2) модулацијата на изворот на влезниот сигнал 
да е еднаква на стандардната модулаци ја; 

3) регулаторот на автоматската блокада да е 
поставен на .,прагот" на осетливоста. 

Испитувањето на радиоприемниците, заради 
проверка на усогласеноста со граничната вредност 
од став 1 на овој член, се врши според блок-шемата 
прикажана на цртежот бр, 3. што е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 65 
Времето на активирањето на автоматската бло-

када на радиоприемниците. што е потребно аудио-
фреквенцискиот шум да падне на 10% од прво-
битната вредност, не смее да биде поголемо од 
250 HIS, под услов: 

1) нивото на влезниот сигнал да е поголемо за 
12 dB од нивото на референтната осетливост мерена 
според условите од член 48 став 1 на овој пра-
вилник; 

2) изворот на влезниот сигнал да е без модула-
ција; 

3) регулаторот на автоматската блокада да е по-
ставен на ,,прагот'' на осетливоста. 

Испитувањето на радиоггриемниците, заради 
проверка на усогласеноста со граничната вредност 
од став 1 на овој член, се врши според блок-шемата 
прикажана на цртежот бр. 4, што е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член- бб 
Радиопрнемниците мораат да имаат рачен ре-

гулатор (команда) на аудпофреквенциското зајак-
нување. 

Кај рчдпоприемниците со приклучок за 600-ом-
ски симетричен вод. регулаторот на аудио фр ек в ен -
циското зајакнување моза ла овозможи дотерување' 
на влезното ниво во опсег од —4 dB fmW) до +12 
dB (mW). 

Член 67 
Радиоприемниците мораат да бидат заштитени 

од оштетувања, ,ако на нивните влезови се појави 
сигнал на нивото од 2 V (ЕМС), во траење од 15 ми-
нути. 

Радиоприемниците мораат да бидат заштитени 
од оштетувања кога на.нивните влезови "ќе се поја-
ви напон од електростатичко потекло. 
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4. Друга услови за радиоуредта 

Член 68 
При промена на напонот на напојувањето за 

'± 10 % во однос на стандардниот напон определен 
во член 22 став 3 од овој правилник, радиоуредите 
Мораат да работат со карактеристиките пропишани 
со овој правилник, освен што: 

1) излез Егата сила на радиопредавателите може 
да се намали за 3 dВ во однос на вредноста при 
Стандардниот напон на напојување; 

2) влезното ниво за стандардната модулација на 
радиопредавателите може да се промени за + 0,5 dВ 
во однос на вредноста при стандардниот напон на 
напојување; 

3) аудиофреквенцисжата излезна "сила на радио-
приемниците може да се намали за 3 сШ во однос 

на вредноста при стандардниот напон на напојува-
ње; 

4) референцата осетливост на радиоприемни-
цпте и осетливоста на автоматската блокада на ра-
диоприемниците на „прагот" можат да се зголемат 
за 3 dB во однос на вредноста при стандардниот на-

пон на напојување. 4 

" Испитувањето на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со условите од став 1 на овој 
член, се врши под стандардните атмосферски усло-
ви определени во член 23 од овој правилник. 

Член 69 
При промена на температурата на средината во 

опсег од — 25 до 4- 550С, радиоуредите мораат да 
работат со карактеристиките пропишани со овој 
правилник, освен што: 

1) излезната сила на радиопредавателите може 
да се намали за 3 dB во однос на вредноста при 
стандардните атмосферски услови определени во 
член 23 од овој правилник; 

2) ФМ ниво на шумот и брчењето на радиопре-
Давателите може да се зголеми за 6 dB во однос на 
вредностите определени во член 41 ст. 1 и 2 од овој 
правилник; 

3) факторот на аудиофреквенциското хармони-
чно изобличување на радиопредавателите не ѕ смее 
да биде поголем од вредностите определени во член 
44 став 1 точка 2 од овој правилник; 
с' 4) влезното ниво за стандардна модулација на 
радиопредавателите може да се промени за ± 3 dB 
во однос на вредноста при стандардните атмосфер-
ски услови; 

5) аудиофреквенциската излезна сила^ на радио-
приемниците може да се намали за 6 dB во однос на 
номиналната вредност под стандардните атмосфер-
ски услови; 

6) факторот на аудиофреквенциското хармо-
нично изобличување на радиоприемниците не смее 
да биде поголем од вредностите определени во член 
61 став 2 од овој правилник; 

7) референцата осетливост на радиоприемни-
ците и осетливоста на автоматската блокада на 
радиоприемниците на долната и горната граница на 
опсегот на дотерувањето можат да се зголемат за 

-6 dB во однос на вредностите под стандардните ат-
мосферски услови; 

8) широчината на опсесот на прифатливата по-
пулација на радиоприемниците може да се намали 
за 20% во однос на вредноста под стандардните ат-
мосферски услови; 

9) нивото на шумот и брчењето на радиоприем-
ниците може да се зголеми за 10 dB во однос на 

вредноста измерена под стандардните атмосферски 
услови; 

10) селективноста за соседниот канал на радос-
но нем видите може да се намали за 12 dB во однос 
на вредноста под стандардните атмосферски услови, 

Испитувањето на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со условите од став 1 на овој 
член, се в р т и на начинот утврден во југословен-
ските стандарди JUS N.A5.705 и JUS N.A5.710 и при 
стандарден напон на напојување определен во член 
22 став 3 од овој правилник. 

Член 70 
При релативна влажност на средината помеѓу 

90% и 95% на температура од 4- 50°С, радиоуредите 
мораат да работат со карактеристиките пропишани 
со овој правилник, освен што: 

1) излезната сила на радиопредавателите може 
да се намали за 3 dB во однос на вредноста под 
стандардните атмосферски услови определени во 
член 23 од овој правилник; 

2) ФМ ниво на шумот и брчењето на радиопре-
давателите може да се зголеми за 6 dB во однос на 
вредностите определени во член 41 ст. 1 и 2 ОД 
овој правилник; 

3) влезното ниво за стандардната модулација 
на радиопредавателите може да се промени за ±3 
dB во однос на вредноста под стандардните атмо-
сферски услови; 

4) аудифреквенциската излезна сила на радио-
приемниците може да се намали за 3 dB во однос 
на номиналната вредност под стандардните атмо-
сферски услови; 

5) референцата осетливост на радиоприемници-
те и осетливоста на автоматската блокада на радио-
приемниците можат да се зголемат за 10 dB во од-
нос на вредноста под стандардните атмосферски 
УСЛОВИ; 

6) широчината на опсегот на прифатливата мо-
дулација на радиоцриемниците може да се намали 
за 20% во однос на вредноста под стандардните 
атмосферски услови; 

7) нивото на шумот и вриењето на* радиоприем-
ниците може да се зголеми за 10 dB во однос на 
вредноста под стандардните атмосферски услови; 

8) селективноста за соседниот канал на радио-
приемниците може да се намали за 20 dB во однос 
на вредноста под стандардните атмосферски услови, 

Испитувањето на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со условот од став 1 на овој 
член, се врши на начинот утврден во југословен-
скиот стандард JUS N.A5 715 и при стандардниот 
напон на напојување определен во член 22 став 3 
од овој правилник. 

Член 71 
Радиоуредите мораат да овозможуваат работа 

при промена на атмосферскиот притисок до вред-
носта што и одговара на надморската височина од 
2000 ш. 

Член 72 
За време и по дејството на синусоидални ви-

брации со амплитуда до 0,35 mm во фреквеннисм* 
опсег од 10 до 30 Hz и со амплитуда до 0.175 тла 
во фреквенциски опсег од 30 до 60 Hz, радиоуреди-
те што се користат во копнените подвижни радио-
станици мораат да работат со карактеристиките 
пропишани со овој правилник, освен што за време 
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на дејството на вибрациите ФМ ниво на шумот и 
брчењето на радиопредавателите не смее да биде 
поголемо од —25 dB. 

Испитувањето на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со условите од став 1 на овој 
член, се врши на начинот утврден во југословен-
скиот стандард JUS N.A5.730. 

Член 73 
Радиоуредите што се користат во копнените 

подвижни радиостаници мораат да работат со ка-
рактеристиките пропишани со ОВОЈ правилник по 
најмалку 10 удиуи во секоја рамнина Секо! удир 
создава полубраново синусоидално забрзување на 
амплитудата од 20s g (каде што е g = 9,81 m/s2) во 
траење од 11mѕ. 

Испитувањето на радиоуредите, заради провер-
ка на усогласеноста со условот од став 1 на ОЕОЈ 
член, се врши на начинот утврден во југословен-
скиот стандард JUS N.A5.725. 

IV. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ ЗА АНТЕНИ 

Член 74 
Секогаш кога тоа е можно, радиостаниците мо-

раат да користат насочени антени заради намалу-
вање на радиопречките. 

Член 75 
Поларизацијата на антените кај радиостаниците 

во копнената подвижна радиослужба мора да биде 
вертикална. 

Член 76 
Фреквенцискио-т опсег на антените мора да биде 

во согласност со фреквенциските опсези определе-
ни во член 4 од овој правилник. 

Кај повеќеканалните радиостаници за симплек-
сна работа со една фреквенција, како и при пове-
ќеканалните радиостаници што користат две ан-
тени (за предавање и прием) при симплексна рабо-
та со две фреквенции, при дуплексна или семртду-
плексна работа, широчината на опсегот на антените 
не смее да биде помала од широчината на комута-
циониот опсег на радиоуредите. 

Кај радиостаниците што користат една антена 
за симплексна работа со две фоеквенции за дуп-
лексна или семидуплексна работа, широчината на 
опсегот на антените не смее да биде помала од ра-
стојанието помеѓу , предавателната и приемната 
фреквенција определени во член 7 став 1 од овој 
правилник. 

Член 77 
Антените мораат да бидат изработени за прик-

лучување на несиметричен антенски преносен вод 
со номинална вредност на карактеристичната импе-
данса од 50 ома. 

На која и да е фреквенции вантре во номи-
налната широчина на опсегот, односот на стоечкиот 
бран на антените не смее да биде поголем од 1,5. 

Член 78 
Добивката на антените мора да се изразува во 

вид на релативна добивка (кога референтната ан-
тена е полубранов дипол во слободен простору. 

I 

I 

Релативната Добивка на антените не смее да 
биде поголема од разликата помеѓу максималната 
ефективно иззрачена сила определена во член 12 
£тав 2 од овој правилник/ изразена во dB (W), tt 
влезната сила во "антената (излезната сила на 
диопредавателот изразена во dB (W), намалена за 
вредноста на слабеењето на антенскиот преносен 
вод изразен во dB). 

Релативната добивка на ^насочените антени на 
матичните, репетиторските и постојаните радиоста-
ници, во кој и да е азимут на, правецот, смее да 
отстапува најмногу за ± 1,5 dB во однос на сред* 
ната вредност на добивката. 

Член 79 
Хоризонталната широчина на главниот лист на 

насочените антени што се ко-ристат во радиотеле-
фонските врски „точка-точка" не смее да биде по-
голема од 80°. 

Член 80 
Односот помеѓу максималната добивка на глав-

ниот лист на насочените антени и максималната 
добивка на кој и да е спореден лист, мерен во хо-
ризонтална рамнина, не смее да биде помал од 
10 dB. 

Член 81 
Максималната влезна сила на антените не смее 

да биде помала од двојната вредност на номинал-
ната излезна сила на радиопредвателите. 

Аптеките на матичните, репетиторските и пос-
тојаните радиостаници мораат да бидат изработени 
за непрекинато предавање со номинална влезна 
сила. 

Антените на копнените подвижни радиостаници 
можат да бидат изработени и назначени за преда-
вање со прекини, односно со непрекинато предава-
ње, под услов: 

1) предавањето со прекини да означува една 
минута на предавање со номинална влезна сила и 
четири минути без предавање, за време од четири 
часа, следено веднаш потоа со три циклуси од пет 
минути на предавање со номинална влезна сила л 
15 минути без предавање; 

2) непрекинатото предавање да означува пре-
давање со номинална влезна сила за време од че-
тири часа. 

Член 82 
Антените мораат да бидат изработени така што 

да можат да се користат при промена на темпе[ а-
турата на околната средена во опсег од — 25 до 
+ 55°С. 

Член 83 
Антените на матичните, репетиторските и по-

стојаните радиостаници мораат да бидат изработени 
и поставени така што, без наслаги на мраз да мо-
жат да издржат оптоварување на ветар чија боби-
на е до 150 km/час односно до 200 km 'час — кога 
тие антени се користат во радиослужбите за без-
бедност (на човечки животи и имот). 

Член 84 
Антените на копнените подвижни радиостаница 

мораат да бидат изработени така што, при испиту-
вањето; да можат да ги издржат следните меха-
нички оптоварувања: ; 

1), најмалку 1500 удири со метална прачка ед' 
пречник од 5 cm на еквивалентна височина од 30 cm 
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над покривот на возилото, при што силата на уда-
рот мора да биде еквивалентна на брзината на дви-
жењето на возилото од 16 к т / ч а с . 

2) синусоидалните вибрации во рамнетата вер-
тикална на оската на аптеката со амплитуда до 
0,7 т т и со фреквенција од 10 до 60 Нг за период 
од 8 часови. 

По излагањата на механичките оптоварувања 
определени во став 1 на овој член, не смее да се ја-
ви никаква деградација на електричните каракте-
ристики на антените. 

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
Радиостаниците пуштени во рабо-та пред денот 

-,на влегувањето во сила на овој правилник, чии 
карактеристики не им одговараат на техничките и 
експолатационите услови пропишани сс овој пра-
вилник, ако не им создаваат штетни радиопречки ѕ 
на други радиостаници, можат да продолжат да ра-
ботат до свотата амортизација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако радиостаниците што се пуштени во рабо-
та пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, им создаваат штетни радиопречки па 

други радиостаници, нивните карактеристики во 
поглед на радиопречките мораат да се доведат во 
согласност со одредбите од овој правилник во рок 
од шест месеци од денот кога ќе се утврди дека 
создаваат штетни радиопречки или мораат да пре-
станат да работат. 

Член 86 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите од чл. 22, 
24, 26 и 32 на Правилникот за поделбата и користе-
њето во Југославија на фреквенциите од 30 до 
470 МНг („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/69), што 
се однесуваат на фреквенциските опсези определе-
ни во член 4 од овој правилник. 

Член 87 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 38 
30 јануари 1981 година 

Белград" 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р 



АУДИОфРЕКВЕНЦИЈА (Нг) 

Ц Р Т Е Ж БР.3 
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У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав-
ија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
ЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЏИБУТИ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ЏИБУТИ 

Се отповикува 
Исмет Реџиќ, од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Џибути, со 
седиште во Картум. 

II 

Се назначува 
Душан Маринковиќ, извонреден и ополномош-

' тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Социјалистичка Етиопија, 

за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Џибути, со седиште во Адис Абеба. 

III 

Сојузниот секретар за на.дворешни работи ќе гз 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
27 април 1981 година 

Белград 

Претседател 4 

на Претседателството на 
СФРЈ 

Цѕиетин Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

267. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето* на весникот „Frankfurter 
All gem е т е Zeitumg" — — — — — 709 

268. Правилник за техничките и експлоата-
ционите услови под кои можат да се ко-
ристат радиостаниците за фреквенции!* 

1 или фазно модулирани радиотелефонски 
емесии — — — — — — — — — 709 

Укази — — — — — — — — — 7 2 1 
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