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839. 
Врз основа на член 27 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85,38/87,71/87 и 4/88), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

УСЛОВНО СЛОБОДЕН УВОЗ НА СТОКИ ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Заради непречено снабдување на единствениот па-
зар и зголемување на производството на стоки наменети 
за извоз, организациите на здружен труд на кои во 1988 го-
дина им се товарени општествено признатите репродукци-
они потреби по пријавите за склучени договори за увоз на 
стоки што народните банки ги прифатиле во 1987 година, 
а по кои увозот во 1987 година не е извршен, тој износ на 
општествено признатите репродукциони потреби можат 
да го користат за плаќање на увозот во 1988 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува до 31 декември 1988 година. 

Е. п. бр. 390 
13 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет У 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

840. 
Врз основа на член 2 од Законот за компензации за 

определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/88 и 64/88), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕ-
НАТА ОД ЧЛЕН 2 СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕН-
ЗАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА ИЗНО-
СИТЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ПАСТЕРИЗИРАНО 

МЛЕКО 
1. Во Одлуката за утврдување на цената од член 2 

став 2 од Законот за компензации за определени произво-
ди и на износите на компензацијата за пастер^зирано мле-
ко („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/88) во точка 2 бројот: 
„51,80" се заменува со бројот: „65,70", а бројот: „186,50" -
со бројот: „236,50". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 392 
19 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевнќ, е. р. 

841. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 4 и 5 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија, со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со 
сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ СО 

НОМИНАЛЕН НАПОН ОД 1 кУ ДО 400 кУ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за изградба на надземни електроенергетски водо-
ви (во натамошниот текст: водови) што служат за пренос 
и развод на електрична енергија, со номинален напон од 1 
кУ до 400 кУ. 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
контактните водови за електрична влеча и на надземните 
кабелски водови. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

го имаат следното значење: 
1) надземен електроенергетски вод е збир на сите де-

лови што служат за надземно водење на спроводници што 
пренесуваат и разведуваат електрична енергија, со кој се 
опфатени: спроводниците, заштитните јажиња, земјоводи-
те, заземјувачите, изолаторите, носачите, конзолите, стол-
бовите и темелите; 

2) нисконапонски вод е водот чијшто номинален на-
пон не преминува 1000 V; 

3) високонапонски вод е водот чијшто номинален 
напон преминува 1000 V; 

4) номинален напон е напонот според кој водот е ди-
мензиониран, граден и наречен; 

5) максимален погонски напон е вредноста на напо-
нот помеѓу фазните спроводници, која во нормален погон 
не смее да биде пречекорена; 

6) спроводници се метални жици или јажиња што 
служат за спроведување на струја; 

7) заштитно јаже е заземјено јаже што служи за за-
штита на водот од атмосферски и погонски пренапони; 

8) сигурносно јаже е заземејно јаже што служи за за-
штита од допир со друг вод; 

9) фактичен пресек на жица е геометрискиот пресек 
на жицата, а фактичен пресек на јаже е збирот на геомет-
риските пресеци на сите жици во јажето, без оглед на тоа 
дали жиците се од ист материјал или од различни матери-
јали; 

10) затезна цврстина на жица е најмалото напрегање 
при кое доаѓа до прекинување на жицата; вредностите на 
затезната цврстина се во согласност со вредностите на за-
тезната цврстина пред појажување, кои се наведени во со-
одветните југословенски стандарди; 

11) сила на кинење е 95% од сметковната сила на ки-
нењето за еднометално јаже, а 90% од сметковната сила на 
кинењето за двометално јаже; сметковната сила на кине-
њето е утврдена во прописите за југословенските стандар-
ди за метални јажиња, а прекинската цврстина се пресме-
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тува од така дефинираната сила на кинењето и од просе-
кот на јажето; 

12) максимално работно напрегање на спроводник 
односно на заштитно јаже е избраната сметковна вред: 
ност што хоризонталната компонента на затезната 
цврстина ја постига на температура од - 5 °С при нормал-
но додатно оптоварување, или на температура од - 20 °С 
без додатно оптоварување; 

13) нормално дозволено напрегање на спроводник 
односно на заштитно јаже е напрегањето што не смее да 
се пречекори под нормални услови, т.е. на температура од 
- 5 °С при нормално додатно оптоварување и на темпера-
тура од - 20 °С без тоа оптоварување и се однесува на хо-
ризонталната компонента на напрегање; 

14) исклучително дозволено напрегање на спровод-
ник односно на заштитно јаже е напрегањето кое не смее 
да се пречекори под исклучителни услови, т.е. на темпера-
тура од - 5 °С при исклучително додатно оптоварување и 
се однесува на напрегањето во точката на зацврстување-
то; 

15) сила на напрегање на спроводник, односно на за-
штитно јаже е производот на фактичкиот пресек и на мак-
сималното работно напрегање; 

16) додатно оптоварување е оптоварувањето на спро-
водник .односно на заштитно јаже кое доаѓа од сињак, 
мраз или снег, а дејствува вертикално надолу и и се дода-
ва на тежината на спроводникот односно на заштитното 
јаже; 

17) тежина на спроводник односно на заштитно јаже 
(со додатното оптоварување или без него) која ја оптова-
рува точката на зацврстувањето, е производот на единич-
ната тежина на спроводникот односно на заштитното јаже 
по метар (со додатното оптоварување или без него) и на 
гравитациониот распон изразен во метри; 

18) гравитационен распон е оддалеченоста од најнис-
ката точка на синџирницата од едната страна на столбот 
до најниската точка на синџирницата од другата страна 
на столбот; 

19) уклон на спроводник односно на заштитно јаже е 
вертикалното растојание од правата што ги спојува точ-
ките на зацврстувањето до спроводникот односно до за-
штитното јаже, и тоа мерено во средината на распонот; 

20) распон е хоризонталното растојание помеѓу два 
соседни столба; 

21) затезно поле е дел од водот што се наоѓа помеѓу 
два соседни затезни столба; 

22) распон на вкрстување е распонот во кој водот 
преминува преку некој објект наведен во глава VIII на овој 
правилник; 

23) соседен распон е раСпонот што се наоѓа непосред-
но до распонот на вкрстувањето; 

24) поле на вкрстување е затезното поле во кое водот 
преминува преку некој објект наведен во глава VIII на овој 
правилник; 

25) соседно поле е затезното поле што се наоѓа непос-
редно до полето на вкрстувањето; 

26) засилена механичка сигурност е засилената сигур-
ност на водот, постигната со изолација која во механички 
поглед е посилно димензионирана; 

27) засилена електрична сигурност е засилената си-
гурност на БОДОТ, постигната со изолација која во елек-
тричен поглед е посилно димензионирана; 

28) сигурново растојание е најмалото дозволено рас-
тојание помеѓу деловите под напон односно помеѓу делот 
под напон и заземјениот дел на водот, за соодветен номи-
нален напон; 

29) сигурносна височина е најмалата дозволена вер-
тикална оддалеченост на спроводник односно на делови 
под напон од земјата или од некој објект при температура 
од + 40 °С, односно при температура од - 5 °С со нормал-
но додатно оптоварување без ветар; 

30) сигурносна оддалеченост е најмалата дозволена 
оддалеченост на спроводник односно на делови под на-
пон, од земјата или од некој објект во кој и да е правец при 
температура од + 40 °С и оптоварување со ветар од нула 
до полн износ; 

31) столб е која и да било конструкција која носи изо-
латори, спроводници и заштитни јажиња (на пр. столб, ѕи-
дна конзола, носач и ел.); 

32) носечки (линиски) столб е столбот што носи спро-
водници и заштитни јажиња; 

33) затезен столб е столбот што служи за затегање на 
сироводнини и на заштитни јажиња: 

34) нормален случај на оптоварување на столб е слу-
чајот кој настанува кога сите делови на водот се неоштете-
ни; 

35) вонреден случај на оптоварување на вод е случа-
јот кој настанува кога еден спроводник или едно заштитно 
јаже од едната страна на столбот ќе се прекине; 

36) заземјување е електричното спроводно спојување 
на одделни делови од водот со земјата; 

37) отпорност на заземјување е збирот на отпорноста 
на распростирањето на заземјувачот и на отпорноста на 
земЈоводот; 

38) отпорност на распростирање на заземјувачот е от-
порноста на земјата помеѓу заземјувачот и референтната 
земја; 

39) референтна земја е подрачје на земјиштето, кое од 
припаѓачкиот заземјувач е оддалечено толку што помеѓу 
кои и да било точки на тоа подрачје да не се појавуваат 
позначителни потенцијални разлики; 

40) изолацијата на водот се состои од возудшни рас-
тојанија и изолатори во допир со воздухот, изложени на 
диелектрично напрегање, атмосферски и други влијанија 
(влага, Прав, нечистотија итн.); 

41) изолатор е делот од монтажниот склоп што 
служи за електричо изолирање и механичко спојување на 
спроводниците со носечката конструкција; 

42) изолаторски синџир е монтажниот склоп на еден 
или повеќе изолатори и на опремата за носење, која служи 
за електрично изолирање и механичко спојување на спро-
водниците со носечката конструкција; 

II. УСЛОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА 

1. Температура 

Член 3 
Спроводниците и заштитните јажиња се пресметува-

ат за следните услови: 
1) минимална температура -20 °С 
2) максимална температура + 40 °С 
3) температура при која постои додатно оп-

товарување на вод -5 °С 

2. Додатно оптоварување 

Член 4 
При пресметувањето на спроводниците и на заштит-

ните јажиња се претпоставува дека на нив се создава до-
датно оптоварување од сињак, мраз илќ влажен снег (во 
натамошниот текст: „додатно оптоварување"). 

Се смета дека додатното оптоварување дејствува вер-
тикално надолу и тоа и се додава на тежината на спровод-
никот односно на заштитното јаже. 

Член 5 
За нормално додатно оптоварување § се зема најголе-

мото додатно оптоварување, кое на односното место се 
појавува просечно на секои пет години, но во секој случај 
не помалку од 

каде што е е! - пречник на спроводникот односно на 
заштитното јаже, во милиметри. 

За процена на додатното оптоварување кое се зема 
при пресметката на водот, се користат податоците што се 
добиваат од хидрометеоролошката служба, измерените 
вредности на постојните надземни електроенергетски во-
дови и телекомуникациони водови, по должината на про-
ектираната траса. По правило, се смета со следните вред-
ности за нормално додатно оптоварување: 

1 ,0-ѕ 
1,6-8 
2 ,5-8 
4 ,0-8 

По исклучок од став 2~на овој член, можат да се земат 
различни од наведените вредности, но не помали од 1,0 

Член 6 
За исклучително додатно оптоварување се зема најго-

лемото додатно оптоварување што на односното место се 
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појавува просечно секои 20 години, но не помалку од двој-
ното нормално додатно оптоварување од член 5 на овој 
правилник. 

Член 7 
Ако на водот или на дел од неговата траса резултан-

тата на силите од притосокот на ветрот и од тежината на 
спроводникот односно на заштитното јаже, без додатно 
оптоварување, е поголема од тежината на спроводникот 
односно на заштитното јаже, со исклучително додатно оп-
товарување, како исклучително додатно оптоварување се 
зема поголемата вредност. 

3. Ветар 

Член 8 
Оптоварувањето од ветрот претставува производ на 

површината на објектот, на притисокот на ветрот, на кое-
фициентот на дејството на ветрот и на синусот на напад-
ниот агол. Притоа, правецот на ветрот се зема водорамно, 
а оптоварувањето од ветрот вертикално на нападнатата 
површина. 

Член 9 
При пресметувањето на оптоварувањето од ветар, за 

површина на објектот се зема фактичната површина, без 
додатното оптоварување, нападната со ветар, а за цилин-
дрични објекти се зема проекцијата на таа површина. За 
решеткави столбови се земаат само површините свртени 
наспрема ветрот. 

Член 10 
Притосокот на ветрот р се пресметува според следни-, 

от образец: 

Височинска зона на во-
дот 

Притисок на ветрот daN/m2 

Водови со вкупна височи-
на до 15 m над земјата 50 60 75 90 110 

Основна височинска зона 
од 0 до 40 m над земјата 60 75 90 НО 130 

Делови на водот во зона-
та помеѓу 40 m и 80 m 
над земјата 75 90 НО 130 150 

За притисокот на ветрот врз спроводниците односно 
врз заштитните јажиња, е меродавна височината на нивна-
та точка на зацврстувањето во стегалката на односниот 
столб. Вредностите од табела 1 можат да се зголемат за-
висно од условите на теренот. 

Член 11 
При определувањето на коефициентот на дејството 

на ветрот, се зема предвид дејството на ветрот на прити-

сокот и шмукањето, дејството на ветрот на задната страна 
на решеткавата конструкција, како и намалувањето на деј-
ството на ветрот на спроводниците и заштитните јажиња, 
поради тоа што максималниот притисок никогаш не се ја-
вува истовремено по должината на целиот распон. 

Коефициенти на дејството на ветрот за одделни дело-
ви на водот се: 

1) за столбови со четириаголен пресек 1,4 
2) за столбови со шестаголен или осумаго-

лен пресек 1,0 
3) за столбови со тркалезен пресек 0,7 
4) за двојни столбови со четџриаголен пре-

сек, за ветар во правец на рамнината која мину-
ва низ двете оски на столбовите (ако растојание-
то на оските е помало од двојната страна на пре-
секов 2,0 

5) за двојни столбови со тркалезен пресек, 
за ветар во правец на рамнината која минува низ 
оските на столбовите (ако растојанието на оски-
те е помало од двојниот пречник) 1,0 

6) за решеткави столбови од профилиран 
челик во рамнина 1,4 

7) за решеткави столбови од цевки во рам-
нина 1,1 

8) за четириаголни решеткави столбови од 
профилиран челик 2,6 

9) за четириаголни решеткави столбови од 
цевки 2,0 

10) за триаголни решеткави столбови од 
профилиран челик 2,8 

11) за спроводници и заштитни јажиња 1,0 

III. СПРОВОДНИЦИ И ЗАШТИТНИ ЈАЖИЊА 

1. Изработка 

Член 12 
За изработка на жици и јажиња се употребуваат: алу-

миниум, алуминиумски легури, бакар и челик. Алуминиу-
мот и бакарот мораат да бидат тврдо влечени. Челикот 
мора да биде трајно и сигурно заштитен од корозија (на 
пр. со поцинкување со жешка постапка). 

Член 13 
Ако се употребат комбинации на метали од член 12 

на овој правилник, на нивни легури или на други матери-
јали, жиците и јажињата мораат да бидат доволно жилави 
и постојани спрема атмосферски влијанија. 

Член 14 
За водови што се градат според одредбите на овој 

правилник, можат да се употребуваат само голи јажиња. 

2. Најмали дозволени пресеци 

Член 15 
Најмали дозволени пресеци на јажињата се следните: 
1) од алуминиум и од негови легури 25 mm2 

2) од алу-челик 16 mm2 

3) од челик ; 16 mm2 

4) од бакар 10 mm2 

Јажињата од други материјали мораат да имаат та-
ков пресек што силата на кинењето да им биде најмалку 
380 daN. „ 

Член 16 
Пресекот на јажињата мора да биде доволно голем 

што температурата на јажињата поради загревање со 
струја да не биде повисока од + 80°С, при што се смета со 
температура на околината од + 40°С. 

Член 17 
Заштитното јаже мора да биде димензионирано така 

што кај еднополни кратки споеви да не биде термички 
преоптоварено. 

3. Напрегање 

Член 18 
Максималното работно напрегање, т. е. избраната 

сметковна вредност што хоризонталната компонента на 

каде што е v = максималната брзина на ветрот [m/s], 
која на ист потег на трасата се појавува просечно секои 
пет години, а за водови со напон од 400 kV - и во подолг 
период. Брзината на ветрот се определува врз основа на 
мерење, со примена на статистичка обработка на мерните 
податоци. Во недостиг на доволен број мерни податоци, 
брзината на ветрот се проценува со користење на распо-
ложливите податоци. 

Притисокот на ветрот од став 1 на овој член се при-
менува за основната височинска зона од 0 до 40 m над зем-
јата, а не смее да биде помал од 50 daN/m2. Добиените 
сметковни вредности за р се зголемуваат до првата пого-
лема вредност од следниот ред: 

60, 75, 90, НО, 130 daN/m2 

На деловите што се наоѓаат во зоната помеѓу 40 m и 
80 m над земјата, се земаат зголемените вредности на при-
тисокот на ветрот, според табелата 1. 

Табела 1 
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напрегањето на затегање ја постигнува при — 5°С со нор-
малното додатно оптоварување, според член 5 на овој 
правилник, или при — 20^С без додатно оптоварување, не 
смее да ја преминува вредноста на нормалното дозволено 
напрегање. 

Член 19 
Напрегањето на затегање во точката на зацврстува-

њето на спроводникот при температура од — 5°С со ис-
клучителното додатно оптоварување, според член 6 на 
овој правилник, не смее да биде поголемо од вредноста на 
исклучителното дозволено напрегање. 

Член 20 
Нормалното и исклучителното дозволено напрегање 

што се однесуваат на сметковниот пресек на јажињата за 
разни материјали, не смеат да бидат поголеми од вреднос-
тите дадени во табела 2. 

Табела 2 

Материјал 
Однос на пресекоа 

за јажиња од два 
материјала при-

ближно 

Дозволено 
напрегање 
daN/mm2 

нормал. искл. 

Бакарни 
јажиња 

16 30 

Бронзени 
јажиња 
Bz I 
Bz II 
Bz III 

19,5 
23 
26,5 

36,5 
43,5 
49,5 

За материјалите што не се наведени во табела 2, се зема: 
- како Нормално дозволено напрегање: 40% од сметков-
ната сила на кинењето; 
- како исклучително дозволено напрегање: 75% од смет-
ковната сила на кинењето. 

Член 21 
Опасноста за замор на материјалот поради вибрации 

се спречува со соодветни мерки (на пр.: со поставување на 
придушувачи или со намалување на напрегањето). 

Член 22 
При пресметувањето на напрегањето, за физичките 

својства на материјалот се користат вредностите наведени 
во табела 3. 

Табела 3 
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Член 23 
При пресметувањето на напрегањето на спроводни-

ците на висечките изолатори во стрмни и нерамномерни 
распони, мора да се зема предвид отклонот на изолаторот 
во правец на трасата на водот (пресметување со помош на 
„идеален распон"). 

4. Продолжување на спроводници и на заштитни јажиња 

Член 24 
За продолжување на спроводници односно на за-

штитни јажиња мораат, по правило, да се употребуваат 
спојници односно стегалки од ист материјал од КОЈ се и 
спроводниците. Спојниците односно стегалките од челик 
мораат да бидат поцинкувани со жешка постапка или из-
работени од не'рѓосувачки челик. 

Член 25 
За водови во ист распон е дозволена најмногу една 

наставка по спроводник односно по заштитно јаже. 

Член 26 
Спроводниците односно заштитните јажиња со раз-

лични пресеци или од различни материјали, смеат да се 
продолжуваат само на местата на кои спроводниците од-
носно заштитните јажиња се механички растоварени. 
Употребените стегалки мораат да бидат од таква кон-
струкција што сигурно да се спречува електролитското 
разорување. 

Член 27 
Наставките на спроводниците односно на заштитни-

те јажиња во распон мораат да издржат најмалку 90% од 
силата на кинењето на спроводникот односно на заштит-
ното јаже, при што е дозволено да се употреби и повеќе од 
една спојница. 

Спојниците што по својата конструкција даваат сигу-
рен спроводен спој и имаат најмалку 100% од силата на 
кинењето на спроводникот односно на заштитното јаже 
(на пр, компресиони спојници) не се сметаат како настав-
к а 

IV. РАСПОРЕД НА СПРОВОДНИЦИТЕ И НА ЗАШТИТ-
НИТЕ ЈАЖИЊА 

1. Сигурносни растојанија 

Член 18 
Оддалеченоста помеѓу деловите под напон, како и од-

далеченоста од деловите под напон до заземјените делови 
и до деловите на столбот, земајќи го предвид дејството на 
ветрот или на додатното оптоварување, мора да биде нај-
малку еднаква со сигурносното растојание. 

Член 29 
Сигурносните растојанија мораат да им одговараат 

на следните вредности: 

Сигурново растојание во cm 

За номинален напон Un (kV) 

Вид на напонско 
напрегање на изо-

лацијата 

1) Атмосферски 
пренапони 

2) Оклопни и до-

10 

15 

20 

25 

35 

35 

110 

90 

220 

175 

400 

280 

лготрајни пре-
напони 10 20 30 80 155 270 

3) Напони на ин-
дустриската 
фреквенција 
(нормални и по-
гонски услови) 7 10 30 55 90 

Сигурносните растојанија се сметаат за случаите под 
редните броеви: 

1) при неотклонет изолаторски синџир, 
2) за р - 0,15 х ртах 
3) За р - Ртах , 
каде што е j w - максимален притисок на ветрот спо-

ред член 10. 
Член 30 

Се смета дека барањето од член 29 на овој правилник, 
во поглед на оддалеченоста помеѓу спроводниците однос-
но помеѓу спроводниците и заштитните јажиња, во среди-
ната на распонот е исполнето, ако оддалеченоста D во 
средината на распонот во услови без ветар на температу-
ра од + 40°С изнесува најмалку: 

D — k V f + 1 + сигурносно растојание за неотклонет 
спроводник (cm) 

каде што е: 
f - уклон на спроводникот односно на заштитното 

јаже на температура + 40°С, во cm, без оглед на усвоената 
максимална температура на спроводникот 

1 - должина на изолаторскиот синџир од точката на 
зацврстувањето до спроводникот, во cm, за сите зацврсту-
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вања (или делови на зацврстувања) што не се отклонуваат 
во правец вертикален на правецот на водот, како и за пот-
порни изолатори, затезни изолаторски синцири и заштит-
ни јажиња 1 » 0; 

k - коефициент чија вредност зависи од распоредот 
на два набљудувани спроводници односно спроводник и 
заштитно јаже, а се определува според обрасците од чл. 31 
до 33 на овој правилник, во кои а е агол на отклонот на 
спроводникот односно на заштитното јаже од вкупниот 
притисок на ветрот, сметан според чл. 10 и И на овој пра-
вилник, на јаже, без мраз, изразен во степени. 

При пресметувањето на оддалеченоста помеѓу два 
различни спроводници односно помеѓу спроводник и за-
штитно јаже, кое не е изведено исто како и спроводникот, 
за секој спроводник односно и за спроводникот и за за-
штитното јаже, оддалеченоста D се пресметува според об-
разецот од став 1 на овој член, а се избира поголемата 
вредност за D. 

При преминувањето од еден распоред на спроводни-
ците на друг распоред, се проверуваат расправијата на 
најкритичното место, со тоа што во образецот се распоре-
дува вреднсота на уклонот на тоа место. 

Член 31 

Најмала оддалеченост е D = 140 cm, ако сигурносно-
то растојание не е поголемо. 

Оддалеченоста од став 2 на овој член е потребна само 
за водови со номинален напон поголем од 20 kV и во слу-
чај кога распоредот не е наполно вертикален, но хоризон-
талната оддалеченост е помала од сигурносното растоја-
ние. 

Член 34 
Аголот на отклонот на изолаторскиот синџир а се 

смета со 70% притисок на ветрот врз спроводниците, од-
носно со 50% притисок на ветрот врз спроводниците во 
снопот. Во обата случаи аголот на отклонот се смета за 
спроводници без мраз. Притисокот на ветрот се смета на 
начинот определен во чл. 10 и 11 на овој правилник. 

2. Заштитна зона 

Член 35 
Како заштитна зона се подразбира просторот под за-

штитното јаже, во кој спроводниците се доволно заштите-
ни од влијанието на атмосферски пренапони. 

Член 36 
Спроводниците, по правило, мораат да се наоѓаат во 

границите на заштитната зона по должината на сите рас-
пони и на сите температури од 0° до 40°С во услови без ве-

• тар. 
Член 37 

На вод со едно заштитно јаже заштитната зона го оп-
фаќа просторот во границите на аголот од најмногу 30° од 
обете страни на заштитното јаже, мерено од вертикалата. 

Член 38 
Заштитната зона помеѓу две заштитни јажиња го оп-

фаќа просторот под лакот што ги допира обете заштитни 
јажиња, чие средиште е над јажињата, а полупречникот на 
лакот изнесува 0,58 d, каде што е d меѓусебна оддалече-
ност на заштитните јажиња (цртеж 1). 

Заштитна зона 

Цртеж I 

V. ИЗОЛАТОРИ И ИЗОЛАТОРСКИ СИНЏИРИ 

1. Општи одредби 

Член 39 
На водовите се употребуваат потпорни и висечки изо-

латори. 
Потпорните изолатори се спојуваат цврсто со стол-

бот. 
Висечките изолатори се спојуваат со столбот така 

што да можат слободно да се нишаат околу цврстата точ-
ка на зацврстувањето. 

Член 40 
За определен вод се избираат соодветни типови на 

изолатори, при што се води сметка за механичките и елек-
тричните оптоварувања на тој вод. 

2. Механичко димензионирање 

Член 41 
Потпорните изолатори на носечките столбови се ди-

мензионираат така што да имаат преломно оптоварување 
најмалку 2,5 пати поголемо од тежината на спроводникот 
со додатното оптоварување, со тоа што ако оптоварува-
њето на спроводникот поради дејствување на ветрот е по-
големо, се зема предвид тоа поголемо преоптоварување. 

Потпорните изолатори на затезните столбови се ди-
мензионираат така што преломното оптоварување да е 
најмалку 2,5 пати поголемо од силата на затегањето на 
спроводникот. 
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Член 42 
Капестиот изолатор односно капестите изолатори во 

изолаторските синџири на носечките столбови, се димен-
зионираат така што да имаат електромеханичко односно 
механичко оптоварување најмалку трипати поголемо од 
тежината на спроводникот со додатното оптоварување, со 
тоа што ако оптоварувањето на спроводникот, поради деј-
ствување на ветрот, е поголемо, се зема предвид тоа пого-
лемо оптоварување. 

Капестиот изолатор односно капестите изолатори во 
изолаторските синџири на затезните столбови, се димен-
зионираат така што да имаат електромеханичко односно 
механичко оптоварување најмалку трипати поголемо од 
силата на затегањето на спроводникот. 

Член 43 
Масивните и стаповните изолатори односно масив-

ните и стаповните изолатори во изолаторските синџири 
на носечките столбови се димензионираат така што да 
имаат прекинско оптоварување најмалку трипати поголе-
мо од тежината на спроводникот со додатното оптовару-
вање, со тоа што ако оптоварувањето на спроводникот, 

поради дејствување на ветрот, е поголемо, се зема пред-
вид тоа поголемо оптоварување. Масивните и стаповните 
изолатори односно масивните и стаповните изолатори во 
изолаторските синџири на затезните столбови се димензи-
онираат така што да имаат најмалку трипати поголемо 
прекинско оптоварување од силата на затегањето на спро-
водникот. 

Член 44 
Дозволена е употреба на повеќекратни изолаторски 

синџири под услов, во нормална состојба, да е осигурена 
рамномерна распределба на оптоварувањето на одделни 
изолаторски синџири. 

3. Електрично димензионирање 

Член 45 
Изолаторот односно изолаторскиот синџир, ком-

плетно составен како на надземниот вод со заштитна ар-
матура или без неа, мора да ги задоволува вредностите да-
дени во табелите 4,5 и 6. 

Табела 4 

Степенот на изолација на водот (намален или полн степен на изолација) се избира според изложеноста на ат-
мосферски или оклопни пренапони, начинот на заземјување на неутралната точка и видот на пренапонската заштитна 
направа, ако е применета. 

Од тебела 5 се избира еден (или повеќе) степени на изолација за одделни стандардни вредности со највисок на-
пон на опремата. Ако се дадени повеќе степени, на изолација, повисокиот степен на изолација е пригоден за опрема во 
мрежи со компензација на струјата на земјоспојот или каде што факторот на земјоспојот е над 1,4. 

Табела 6 

Номинален напон Највисок напон на опремата Um 
» (ефективна вредност) 

(kV) 

Номинален поднослив атмосферски ударен пренапон (теме 
на вредност) 

(kV) Номинален краткотраен поднос-
лив напон на индустриска фрек-

(kV) 
Највисок напон на опремата Um 

» (ефективна вредност) 
(kV) степен на изолација венција (ефективна вредност) 

(kV) 
намален полн 

1 2 3 4 5 

3 
6 

10 
20 
35 

3,6 
7,2 

12,0 
24,0 
38,0 

20 
40 
60 
95 

145 

40 
60 
75 

125 
170 

10 
20 
28 
50 
70 
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Член 46 
Вредностите од член 45 на овој правилник важат за 

изолатори под следните услови: 
1) атмосферски притисок 1013,25 mbar 
2) температура + 20 °С 
3) влажност 11 g/m3 

Член 47 
За делови од вод на поголеми надморски височини, 

вредностите на испитните напони од табелите 4, 5 и 6 на 
член 45 од овој правилник, се множат со следните факто-
ри: 

1,075 - на надморски височини поголеми од 1000 m 
до 1500 m 

1,150 - за надморски височини поголеми од 1500 ш до 
2000 m 

1,225 - за надморски височини поголеми од 2000 m до 
2500 ш. 

Член 48 
На водовите или на делови од водови во предели со 

зголемен степен на загаденост на атмосферата (на пр. во 
близина на морски брег, хемиска индустрија, топлана, це-
ментарница и друго) мораат да се употребат специјални 
изолатори со продолжена струјна патека. 

Член 49 
Според степенот на загаденост, изолаторските синџи-

ри односно изолаторите мораат да имаат специфични но-
минални струјни патеки најмалку според табелата 7, со 
тоа што се зема највисокиот напон на опремата Um. 

Табела 7 

Степен на загаденост 
Специфична номинална струјна па-

тека помеѓу фазата и земјата 
mm/kV 

I - Мала загаденост 16 

11 - Средна загаденост 20 

III - Голема загаденост 25 

IV - Многу голема 31 
загаденост 

Член 50 
Положбата на изолаторот односно на изолаторскиот 

синџир на водот мора да биде таква што битно да не ги 
намалува неговите изолациони својства. 

4. Засилена изолација 

Член 51 
Изолаџијата на водот, по потреба се засилува, меха-

нички, електрично односно механички и електрично. 

Член 52 
Изолаџијата на водот е механички засилена: 
а) ако за потпорни изолатори се употребат два или 

повеќе изолатори, така што во случај на прелом на еден 
изолатор преостанатите изолатори да бидат димензиони-
рани според чл. 41 до 44 на овој правилник, земајќи ја 
предвид распределбата на оптоварувањето врз неоштете-
ни re изолатори, 

б) ако за висечки изолатори односно изолаторски 
синџири се употребат два или повеќе синџири димензио-
нирани според чл. 42 до 44 на овој правилник за нормална 
состојба на водот, кога оптоварувањето е рамномерно 
распоредено на сите синџири, а ако се прекине еден син-
џир, преостанатите синџири смеат да бидат оптоварени 
најмногу со половина износ од електромеханичкото опто-
варување односно од минималното преломно оптоварува-
ње. 

Член 53 
Изолацијата е електрично засилена: 
- ако за потпорен изолатор се избере изолатор за 

првото повисоко изолационо ниво, односно изолатор со 
зголемена должина на струјната патека; 

- ако за масивни и стаповни изолатори се изберат 
изолатори со зголемена должина на струјната патека; 

- ако за капести изолатори односно за капести изола-
тори во изолаторски синџири се стави еден член повеќе, 
независно од напонското ниво. 

5. Зацврстување на спроводници 

Член 54 
На потпорните изолатори на носечките столбови 

сироводниците, по правило, се врзуваат со мека жица од 
ист или сличен материјал од кој се и спроводниците. Пре-
чникот на жицата не смее да биде помал од 2,5. 

Член 55 
На аголните столбови спроводникот се поставува та-

ка што потпорниот изолатор да е во тап агол и врската да 
е разбремената. 

Член 56 
На затезните столбови спроводниците се зацврстува-

ат на потпорните изолатори со јамка која е затворена со 
спојници или со врска. 

Член 57 
Носечките потпорни изолатори се димензионираат 

така што да го издржат оптоварувањето од член 41 на овој 
правилник со механички фактор на сигурност најмалку 2, 
со оглед на прекинската цврстина на материјалот. 

Член 58 
Стегалките и другите метални делови во составот на 

изолаторските синџири, како и опремата за зацврстување 
на заштитното јаже, мораат да бидат така димензионира-
ни што да издржат оптоварување според чл. 42 и 43 на 
овој правилник, со механички фактори на сигурност од 
најмалку 2,5, со оглед на силата на кинењето. 

Стегалките и другите метални делови за зацврстува-
ње на спроводникот и на заштитното јаже мораат да би-
дат од ист или сличен материјал од кој се изработени 
спроводниците односно заштитните јажиња или од челик 
поцинкуван со жешка постапка, односно изработени од 
не'рѓосувачки челик. 

Член 59 
Кај повеќекратните изолаторски синџири, при преки-

нот на еден синџир металните делови на другите синџири 
мораат да бидат димензионирани така што да издржат оп-
товарување според чл. 42 и 43 на овој правилник, со меха-
нички фактор на сигурност од најмалку 1,7, со оглед на си-
лата на кинењето. 

Член 60 
Силата на извлекувањето од носечките стегалки, За 

спроводниците и заштитните јажиња, не смее да биде по-
мала од 60% од силата на затегањето. 

VI. СТОЛБОВИ 

1. Видови на столбови 

Член 61 
Столбовите можат да бидат носечки (линиски) и за-

тезни. 
Носечките столбови, по правило, се поставуваат само 

во праволиниска траса. Напрегањето на спроводниците 
односно на затезните јажиња кај носечките столбови во 
обата распона е еднакво, а спроводниците и заштитните 
јажиња со нив не се цврсто споени и на столбот не се пре-
несува директно нивната сила на затегање од едната стра-
на на столбот, туку се пренесува само резултантата на си-
лата на затегањето од обете страни, ако таа резултанта 
постои. 

Кај затезните столбови напрегањето на спроводници-
Те односно на затезните јажиња не мора да биде еднакво 
во обата распона, спроводниците и заштитните јажиња со 
нив цврсто се споени и на столбот се пренесува директно 
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силата на затегањето на секој спроводник и заштитно јаже 
од секоја страна на столбот. 

Столбовите истовремено можат да бидат и носечки и 
затезни (на пр.: столбот на кој се одвојува водот, во однос 
на преодниот вод е носечки, а во однос на разгранокот е 
затезен). 

Член 62 
Столбовите можат да се наоѓаат во праволиниска 

траса (линиски столбови) или на агол од трасата (аголии 
столбови). 

Носечките и затезните столбови можат да бидат ли-
ниски или аголни. 

Член 63 
На водовите со висечки изолатори не се употребуваат 

аголни носечки столбови на места на кои аголот на сврту-
вање на трасата изнесува повеќе од 20°. 

Член 64 
Должината на затезното поле, т.е. оддалеченоста по-

меѓу два затезна столба, по правило, не смее да биде пого-
лема од 8 km, ниту смее да содржи повеќе од 30 распони. 

Пократки затезни полиња се применуваат ако посеб-
ните прилики на трасата тоа го бараат (климатски услови, 
терен, вкрстување, поголем број на агли и ел.). 

2. Напрегање ва столбовите 

Член 65 
Столбовите се димензионираат така што напрегање-

то на материјалот да не ја пречекори границата на дозво-
леното напрегање во ниеден случаЈ на оптоварување. 

За пресметување на одделен дел од столбот, се изби-
ра она оптоварување што предизвикува најголема сила во 
него, со тоа што притоа не се зема дека разни оптоварува-
ња (а, б, в, г, д и ѓ од чл. 68 и 69 и оптоварувањето од член 
209) дејствуваат истовремено. 

Член бб 
Дозволените напрегања за одделни видови материја-

ли се определуваат посебно за нормални случаи на опто-
варување, а посебно за вонредни случаи на оптоварување. 

Нормални случаи на оптоварување настануваат кога 
сите делови се неоштетени. 

Вонредени случаи на оптоварување настануваат кога 
еден спроводник или едно заштитно јаже од едната страна 
на столбот е прекинато. 

3. Оптоварување 

Член 67 
Оптоварувањата наведени во чл. 68 и 69 на овој пра-

вилник се однесуваат на столбови на водови со висечки 
изолатори и на столбови на водови со потпорни изолато-
ри, а напрегање™ се пресметува според одредбите на член 
/0 од овој правилник. 

Член 68 
Нормални оптоварувања се: 
1) за сите видови столбови (носечки и затезни): 
а) оптоварувањето при чија пресметка се зема: 
- тежината на столбот, на изолаторите, на приборот, 

на спроводниците и на заштитните јажиња; 
- тежината на додатното оптоварување на спровод-

ниците и на заштитните јажиња; 
- резултантата на вкупната сила на затегањето на си-

те спроводници и заштитни јажиња од обете страни на 
столост; 

б) оптоварувањето при чија пресметка се зема: 
- тежината на столбот, на изолаторите, на приборот, 

на сироводниците и на заштитните јажиња; 
- притисокот на ветрот врз столбот и врз сите спро-

водници и заштитни јажиња вертикално на водот односно 
во правец на симетралата на аголот на трасата; 

- резултантата од две третини на силата на затегање-
то на сите спроводници и заштитни јажиња од обете стра-
ни на столбот; 

в) оптоварувањето при чија пресметка се зема: 

- тежината на столбот, на изолаторите, на приборот, 
на спроводниците и на заштитните јажиња; 

- притисокот на ветрот врз столбот и врз сите спро-
водници и заштитни јажиња во правец на водот односно 
вертикално на симетралата на аголот на трасата; 

- резултантата од две третини на силата на затегање-
то на сите спроводници и заштитни јажиња од обете стра-
ни на столбот. 

2. Затезни столбови: 
а) оптоварувањето при чија пресметка се зема: 
- тежината на столбот, на изолаторите, на приборот 

на спроводниците и на заштитните јажиња; 
- две третини од силата на затегањето на спроводни-

ците и на заштитните јажиња од едната страна на стол-
бот. 

Член 69 

Вонредни оптоварувања се: 
1) за носечки столбови: 
а) оптоварувањето при чија пресметка се зема: 
- тежината на столбот, на изолаторите, на приборот, 

на спроводниците и на заштитните јажиња; 
- тежината на додатното оптоварување на спровод-

ниците и на заштитните јажиња; 
- половината од силата на затегањето на еден спро-

водник или на едно заштитно јаже од едната страна на 
столбот, а за спроводници во сноп - четвртината од сила-
та на затегањето на сироводниците на еден сноп; 

2) за затезни столбови и за аголни носечки столбови 
со агол на свртување на трасата поголем од 20°: 

а) оптоварувањето при чија пресметка се зема: 
- тежината на столбот, на изолаторите, на приборот, 

на спроводниците и на заштитните јажиња; 
- тежината на додатното оптоварување на спровод-

ниците и на заштитните јажиња; 
- вкупната сила на затегањето на сите спроводници и 

заштитни јажиња во обата правца на трасата, освен на 
еден спроводник односно на едно заштитно јаже од едната 
страна на столбот, а за водови со спроводници во сноп -
вкупната сила на затегањето на сите снопови на спровод-
ници и затезни јажиња во обата Правца на трасата, освен 
на еден сноп односно на едно заштитно јаже од едната 
страна на столбот. 

Вонредните оптоварувања не се земаат предвид за ед-
ноставни конструкции на дрвени столбови, ниту за водови 
до 35 kV, освен на делници со потешки атмосферски усло-
ви (ако притисокот на ветрот е поголем од 60 daN/m2 од-
носно ако додатното оптоварување е поголемо од 0,18 Vd 
daN/m). 

Член 70 
При пресметувањето на напрегањето на столбовите, 

се земаат предвид: 
1) тежината на спроводниците и на заштитните 

јажиња и тежината на додатното оптоварување, пресмета-
ни за гравитациониот распон на столбот, дефиниран во 
член 2 на овој правилник; 

2) притисокот на ветрот на спроводниците и заштит-
ните јажиња во правец на симетралата на аголот на траса-
та, пресметан за полузбирот на соседните распони, без ни-
каква редукција со оглед на аголот на трасата; 

3) притисокот на ветрот на спроводниците и заштит-
ните јажиња во правец на симетралата на аголот на траса-
та пресметан за полузбирот на соседните распони, со ре-
дукција, со оглед на положбата на спроводниците и на 
заштитните јажиња спрема правецот на ветрот, но така 
што да е еднаков најмалку на четвртината на притисокот 
во правец на симетралата на аголот на трасата; 

4) ако не е определено кој спроводник, заштитно јаже 
или страна на столбот е во прашање, се зема најнеповол-
ниот случај. 

4. Натписи на столбовите 

Член 71 
На сите столбови мораат да се постават трајни на-

тписи со предупредување на опасност од електрична стру-
ја. 
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VIII. ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

1. Општи одредби 

Член 72 
При заземјување на водови се применуваат и одред-

бите на прописите за теничките нормативи за електро-
енергетски постројки со номинален напон над 1000 V. 

Член 73 
Металните и армиранобетонските столбови на висо-

конапонските водови, металните котвени јажиња и метал-
ните ленти на дрвените столбови што служат за заштита 
на столбовите ад удар на гром, мораат да бидат сигурно 
поврзани со земјата. Ако со темелењето на столбовите и 
вкопувањето на котвите не се добие задоволително зазем-
јување, се поставуваат дополнителни заземјувачи, однос-
но се преземаат други дополнителни мерки. 

2. Заземјување во мрежи со компензиран земјоспој и со 
изолирана неутрална точка 

Член 74 
Во мрежите со висок напон со изолирана неутрална 

точка и во мрежите со компензирана струја на земјоспо-
јот, се претпоставува дека траењето на земјоспојот е по-
долго, па отпорноста на заземјувањето Ru кај столбовите 
на обработливи површини, покрај прометни патишта и во 
населени места, не смее да ја премине вредноста дадена со 
образецот: 

каде што е: 
U2 — 125 V - највисок дозволен напон на заземјување-

то, 
\г - фактична струја на земјоспојот (А), која тече на 

местото на земјоспојот. 
Во мрежите со изолирана неутрална точка, Iz е капа-

цитивната струја на земјоспојот, а во мрежите со компен-
зиран земјоспој - преостанатата струја на земјоспојот. 

Се смета дека столбот е покрај прометен пат ахо се 
наоѓа на оддалеченост помала од 15 m од работ на колово-
зот. 

Вредноста на отпорноста на заземјувањето од став 1 
на ОВОЈ член не смее да биде пречекорена ако столбот на 
водот се наоѓа на оддалеченост помала од 15 m од станбе-
на зграда, во заграден двор, на куќно земјиште што се ко-
ристи како обработлив© земјиште, во парк или на шета-
лиште. 

Член 75 
На водовите со заштитни јажиња се зема вкупната 

отпорност на заземјувањето, сметајќи ја и врската преку 
заштитните јажиња. 

Член 76 
Пречекорување на вредноста на отпорноста Ru се до-

зволува ако се преземе една од следните мерки: 
1) употреба на непробојни масивни или стаповни изо-

латори; 
2) редовна контрола на изолаторите, а најмалку ед-

наш годишно; 
3) вградување на уреди за сигнализација на земјоспо-

јот и непосредно автоматско исклучување на водот штом 
ќе настане дефект. 

Посебни мерки за намалување на напонот на чекорот 
не се потребни ако е преземена една од мерките од овој 
член. 

3. Заземјување во мрежи со заземјена неутрална точка 

Член 77 
Надземните водови што и припаѓаат на мрежа со 

ефикасно заземјена неутрална точка, мораат да имаат уре-
ди за брзо автоматско исклучување при земјоспој, кои си-
гурно ја исклучуваат делницата во дефект и така ја отстра-
нуваат опасноста од дејството на напонот на местото на 
земјоспојот. 

Член 78 
Столбовите на надземните водови од член 77 на овој 

правилник мораат, по правило, да имаат заземјувач во 
форма на еден или два прстена околу секој темел или око-
лу сите темели на еден столб. Најмалата длабочина на 
вкопувањето на заземјувачот е 0,5 т . 

Оддалеченоста на прстените од темелот, односно од 
столбот мора да биде таква што да се постигне поповолно 
обликување на потенцијалот, што зависи од формата и 
конструкцијата на темелот на столбот. 

Член 79 
Одредбите на член 78 од овој правилник не се приме-

нуваат на столбови во терен со голема специфична отпор-
ност во кој, при рационална употреба на материјалот, не 
можат да се постигнат задоволителни резултати на отпор-
носта на заземјувањето. Столбовите на ваков терен не тре-
ба да се заземјуваат. 

Член 80 
Во поглед на заштита од опасен напон на местото на 

земјоспој, не треба да се преземаат други посебни мерки, 
освен мерките предвидени во чл. 77 до 79 на овој правил-
ник. 

4. Заземјувања за заштита од гром 

Член 81 
При удар на гром во столб или заштитно јаже, за да 

се намали опасноста од прескок на спроводниците треба, 
според избраниот степен на изолација на водот, да се оп-
редели максимално дозволената отпорност на заземјува-
њето, земајќи ја предвид зачестеноста и јачината на гро-
мовите и подрачјето на трасата, сигурноста на водот и 
зачестеноста на дефектите. 

Член 82 
Ако со заземјувањето, изведено според член 78 на 

овој правилник, не се постигне отпорност која обезбедува 
заштита од гром, потребно е меѓусебно да се поврзуваат 
поединечни заземјувачи или да се постави уште еден 
прстен околу сите темели на столбот на длабочина од 1 т , 
односно да се Положат зраковидни заземјувачи во вкупна 
должина приближно на должината на заземјувачите на 
прстенот, ако тоа е поповолно со оглед на теренот. 

Ако со постапката од став 1 на овој член не се постиг-
не отпорност која штити од повратен прескок, се отстапу-
ва од натамошното полагање на заземјувачите. 

Член 83 
Повратен прескок на спроводник не е веројатен ако 

за отпорноста на заземјувањето е исполнет условот спо-
ред следниот образец: 

каде што е: 
Ruz - отпорност на заземјувањето (Q) на посматрани-

от столб, без врска со заштитните јажиња; 
Ui - поднослив ударен напон (kV) на изолацијата на 

посматраниот столб во суво; 
Iu - темена вредност на ударната струја на громот 

(кА) за посматраниот столб. 
При изборот на Iu како ориентација можат да по-

служат вредностите дадени во табела 8, кои покажуваат за 
колку проценти од сите удари на гром, земени како 100%, 
вредноста на струјата од првиот ред на табелата 8 нема да 
биде надмината. Вредности на струјата помали од 20 кА 
можат да се земат само за водови со напон до 35 kV. 

Табела 8 

Струја од удар на гром во 
столб (кА) ' 5 10 15 20 30 40 50 60 

Процент од сите удари на гром (%) 14 40 62 79 91 95 98 99 
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Основа за определување на струјата од удар на гром 
се податоците за зачестеноста на атмосферското празне-
ње, бројот на грмежливите денови во годината или бројот 
на ударите на гром по единица површина, дистрибуцијата 
на темената вредност на струјата во патеката на громот и 
саканото ниво на сигурност со оглед4 на веројатниот број 
повратни прескоци во една година. 

Член 84 
Се зема дека отпорноста на заземјувањето, со која 

може да се смета при ударни напони на гром, е приближно 
еднаква на отпорноста на заземјувањето, која се добива со 
вообичаени мерења. 

5. Заземјување на заштитни јажиња 

Член 85 
Заштитно јаже на метални столбови може да се за-

земји преку конструкцијата без посебен вод за заземјува-
ње, ако конструкцијата е заземјена. Над темелот на кон-
струкцијата мора да постојат стегалки за приклучок на 
заземјувач. 

Член 86 
Заштитно јаже на армиранобетонски столбови може 

да се заземјн преку челичната арматура во бетонот, ако 
пресекот на арматурата изнесува најмалку 50 mm2 и ако 
сите делови на арматурата што служат за заземјување 
имаат сигурен контакт. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува и на но-
сачите на изолаторите. 

Ако арматурата на армиранобетонски столбови 
служи за заземјување, таа мора да има извод над темелот 
за приклучување на заземјувач. 

Член 87 
На дрвени столбови не се изведува заземјување, освен 

ако носат заштитно јаже или ако металните делови треба 
да се заземјат. Во тој случај, заземјувањето се изведува ка-
ко кај металните и армиранобетонските столбови. 

Ако носачите на изолатовите не се заземјени, водот 
за заземјување на заштитното јаже треба да се истави или 
изолира од главата на столбот и со тоа да се спречи гал-
ванската врска со носачите. 

На дрвените столбови заштитното јаже мора да се за-
земји на секој столб, но најмалку на секои 300 m должина 
на водот. 

Ако дрвените столбови се укотвени, мораат да се за-
земјат металните делови за прицврстување на изолатори-
те и котвата, како и котвата во земјата. 

б. Водови за заземјување 

Член 88 
Водови за заземјување (земјоводи) се поставуваат за-

ради галванска врска помеѓу заштитните јажиња и зазем-
јувачите. 

Најмали дозволени пресеци на водовите за заземјува-
ње се: 

- за челик поцинкуван со топла постапка 50 mm2 

- за алуминиум 35 mm2 

- з а бакар 16 mm2 

Фактичните пресеци на водовите за заземјување мо-
раат да бидат димензионирани според очекуваната струја 
на земјоспојот. 

Член 89 
Ако земјоводите се полагаат голи во земјата, тие се 

сметаат како дел на заземјувачот. 

Член 90 
Ако на местото на преминот на земјоводот во земјата 

се очекува засилена корозија, потребно е водот да се за-
штити со премачкување, со засилување на пресекот или со 
друга слична мерка. 

Член 91 
Ако постои опасност од механичко оштетување, зем-

јоводот мора да се заштити. 

7. Заземјувачи 

Член 92 
Заземјувачи се металните делови што се наоѓаат во 

земјата и што остваруваат електрична спроводна врска на 
делови на водот со земјата. 

Заземјувачите можат да бидат лентести или стапов-
ни. 

Како материјал за заземјувачи се употребува челик 
поцинкуван со топла постапка или на некој друг начин за-
штитен од корозија, ако локалните прилики не бараат 
употреба на некој друг материјал (на пр. бакар). 

За заземјувачи, по правило, не се употребуваат непо-
цинкувани челични цевки, лим, профили и лесни метали. 

Член 93 
Најмалите пресеци на заземјувачите се дадени во та-

бела 9. 
Табела 9 

Поцинкуван челик Бакар 

Лента со пресек 100 mm2, Лента со пресек 50 mm2, 
со дебелина најмалку 3,5 но не потенка од 2 mm 
mm 

Тркалезен челик со преч- Јаже со пресек 35 mm2 

ник 10 mm 

Цевка со пречник 38 mm, Цевка со пречник 30 mm, 
дебелина не помала од 3,5 со дебелина не помала од 
mm 2,5 mm 

Аголник 65 mm х 65 mm 
х 7 mm 

Профил U 6,5, односно Т 6 
или други соодветни про-
фили 

За заземјувачи можат да се употребуваат и други ма-
теријали отпорни спрема корозија, со слични својства и 
соодветни пресеци. 

Член 94 
Ако на некое подрачје се очекува поголема корозија 

или се употреби непоцинкуван челик, се земаат околу 50% 
поголеми вредности на пресекот од вредностите наведени 
во табела 9. 

Член 95 
На заземјувачите и земјоводите, покрај одредбите на 

овој правилник, се применуваат и одредбите на прописите 
за техничките нормативи за електроенергетски постројки 
со номинален напон над 1000 V. 

VIII. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ВОДОВИ И НИВНО ПРИ-
БЛИЖУВАЊЕ КОН ОБЈЕКТИ 

1. Општи одредби 

Член 96 
При преминување на водови преку објекти односно 

при приближување на водови кон објекти, сигурносната 
височина е еднаква на сигурносната оддалеченост, ако за 
сигурносната височина не е наведена посебна вредност. 

Член 97 
Сигурносните височини и сигурносните оддалеченос-

ти од чл. 100 до 224 на овој правилник се однесуваат на во-
дови со номинален напон до 110 kV. 

Член 98 
Сигурносните височини и сигурносните оддалеченос-

та се зголемуваат во однос на сигурносните височини и 
сигурносните оддалеченоста за номинален напон од 110 
kV, и тоа: 

- за 0,75 т , за водови со номинален напон од 200 kV; 
- за 2,0 т , за водови со номинален напон од 400 kV. 
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Член 99 
Одредбите на чл. 121 до 129, чл. 142 до 148 и чл. 178 

до 181 на овој правилник се применуваат и во случаите ко-
га водот се приближува до автопат, магистрален пат, 
жичарница, пловна река или пловен канал на оддалече-
ност помала од височината на столбот над земјата, со тоа 
што не се применуваат одредбите за сигурносната височи-
на. 

2. Непристапни места 

Член 100 
За непристапни места (на пр.: клисури, карпи, не-

пловни реки, мочуришта и ел.) сигурносната височина и 
сигурносната оддалеченост изнесуваат: 

- сигурносната височина 4,0 т ; 
- сигурносната оддалеченост 3,0 т . 

3. Места непристапни за возила 

Член 101 
За места непристапни за возила сигурносната височи-

на и сигурносната оддалеченост изнесуваат: 
- сигурносната височина 5,0 т ; 
- сигурносната оддалеченост 4,0m. 

4. Места пристапни за возила 

Член 102 
За места пристапни за возила (околу населени под-

рачја, над полиња околу кои има полски патишта, над ли-
вади и ораници, над полски патишта и шумски патишта), 
сигурносната височина и сигурносната оддалеченост изне-
суваат: 

- сигурносната височина 6,0 m; 
- сигурносната оддалеченост 5,0 ш. 

5. Згради 

Член 103 
Водењето на водови преку згради што служат за по-

стојан престој на луѓе може да се изведе ако се задоволени 
условите од чл. 104 до 108 на овој правилник. 

Се смета дека вод преминува преку зграда и кога рас-
тојанието на хоризонталната проекција на најблискиот 
спроводник во неотклонета роложба од зградата е помало 
од 3,0 m за водови со номинален напон до 20 kV, а за водо-
ви со номинален напон поголем од 20 kV - помало од 
5,0 т . 

Член 104 
За непристапни делови на згради (покрив, оџак и ел.) 

сигурносната оддалеченост изнесува 3,0 т . 

Член 105 
За постојано пристапни делови на зграда (тераса, 

балкон, градежно скеле и ел.) сигурносната височина и су-
гурносната оддалеченост изнесуваат: 

- сигурносната височина 5,0 m; 
- сигурносната оддалеченост 4,0 т . 

Член 106 
Вертикалната оддалеченост помеѓу спроводници и 

делови на зграда под спроводници (слеме на покрив, го-
рен раб на оџак ита.), за водови со висечки изолатори, из-
несува најмалку 3,0 m и кога во распонот на вкрстувањето 
постои нормално додатно оптоварување, а во соседните 
распони го нема тоџ оптоварување. 

Член 107 
За водови што одат над згради, потребна е електрич-

но засилена изолација, а за водови над станбени згради и 
згради во кои се задржуваат поголем број на луѓе (на пр. 
училишта, градинки итн.), потребна е и механички засиле-
на изолација. 

Член 108 
На станбени згради не е дозволено поставување на 

ѕидни конзоли или ѕидни и покривни носачи за носење на 
водови. 

6. Згради на погонски постројки 

Член 109 
Сигурносните височини и сигурносните оддалеченос-

та од згради што и припаѓаат на иста погонска постројка 
чиј е и електроенергетскиот вод (електрана трансформа-
торски станици, разводни постројки), а не служат за живе-
ење, можат да бидат и помали од вредностите од член 103 
на овој правилник, ако се предвидат соодветни заштитни 
мерки за спречување на случаен допир на спроводник (на 
пр. поставување на ограда, на лесно уочливи натписи за 
предупредување и ел.). 

7. Згради со запалив покрив 

Член 110 
За згради чиј покрив е покриен со запалив материјал, 

заради заштита на водовите од оштетување, сигурносната 
височина и сигурносната оддалеченост изнесуваат, без ог-
лед на напонот на водот: 

- сигурносната височина 12,0 m 
- сигурносната оддалеченост 5,0 m 
За зградите од став 1 на овој член важат и одредбите 

на чл. 103 до 108 на овој правилник. 

8. Објекти во кои се наоѓа лесно запалив материјал 

Член 111 
Не е дозволено водење на водови преку надземни об-

јекти во кои се наоѓа лесно запалив материјал (складови 
на бензин, масло, експлозиви и ел.). 

На преминот покрај објекти од став 1 на овој член, 
хоризонаталната сигурносна оддалеченост е еднаква на 
височината на столбот, зголемена за 3,0 т , а изнесува нај-
малку 15,0 т . 

9. Населени места 

Член 112 
За водови во населени места сигурносната височина 

изнесува 7,0 т . 
Изолацијата мора да биде електрично засилена. 

10. Спортски игралишта 

Член 113 
Ако водовите преминуваат преку игралишта, мораат 

да бидат исполнети следните услови: 
- сигурносната оддалеченост да изнесува 12,0 т ; 
- потребна е механички и електрично засилена изола-

ција; 
- нормалното и исклучителното дозволено напрега-

ње на спроводниците и на заштитните јажиња се намалува 
на 75% од вредноста наведена во табела 2 од член 20 на 
овој правилник; 

- не е дозволено продолжување на спроводниците и 
на заштитните јажиња. 

Член 114 
Не е дозволено преминување на водови преку с р е -

дишта. 
Сигурносната оддалеченост на водот изнесува 12,0 т . 

Јавни капалишта и кампинзи 

Член 115 
Не е дозволено преминување на водови преку јавни 

капалишта и кампинзи. 

12. Скијачки скокалници 

Член 116 
Не е дозволено преминување на водови преку отскок-

на и доскокна патека. 
Сигурносната оддалеченост од отскокната патека из-

несува 8,0 т , а од доскокната патека изнесува 12,0 т . 
Изолацијата мора да биде механички и електрично 

засилена. 
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13. Шуми и дрвја 

Член 117 
Сигурносната оддалеченост од кој и да е дел од стеб-

ло изнесува 3,0 m. 
За водови со номинален напон од 110 kV и повеќе, си-

гурносната оддалеченост мора да се одржи и во случај на 
паѓање на стеблото, Ари што сигурносната оддалеченост 
се мери од спроводникот во неотклонета положба. 

14. Регионални патишта, локални патишта и 
патишта за индустриски објекти изградени 

како патишта за општа употреба 

Член 118 
Сигурносната височина на водот изнесува 7,0 m. 

Член 119 
Оддалеченоста на кој и да е дел на столбот од надво-

решниот раб на патот, по правило, не смее да биде помала 
од 10 т . , а во исклучителни случаи може да се намали на 
најмалку 5 m. 

Изолацијата мора да биде електрично засилена. 
Во распонот на вкрстувањето се дозволува една на-

ставка по спроводник или по заштитно јаже. 

Член 120 
Аголот на вкрстувањето на водот и регионалниот 

пат, по правило, не смее да биде помал од 20°. За локални 
патишта и за патишта за индустриски објекти аголот на 
вкрстувањето не е ограничен. 

15. Магистрални патишта 

Член 121 
На магистралните патишта сигурносната височина 

на водот изнесува 7,0 m. 

Член 122 
Хоризонталната оддалеченост на кој и да е дел на 

столбот од надворешниот раб на патот изнесува 20,0 т . 
Кога водот преминува преку магистрален пат, одда-

леченоста на кој и да е дел од столбот може да биде пома-
ла, ако тоа го условуваат месните прилики, но не помала 
од 10,0 m. 

Изолацијата мора да биде механички и електрично 
засилена. 

Член 123 
Аголот на вкрстувањето, по правило, не смее да биде 

помал од 30°. 
Во распонот на вкрстувањето не е дозволено про-

должување на спроводниците и на заштитните јажиња. 

16. Автопатишта 

Член 124 
Сигурносната височина на водот изнесува 7,0 т . 

Член 125 
Оддалеченоста на кој и да е дел на столбот од работ 

на автопатот изнесува најмалку 40,0 т . 
Кога водот преминува преку автопат, оддалеченоста 

на кој и да е дел од столбот може да биде помала ако тоа 
го бараат условите на земјиштето, со тоа што таа не смее 
да биде помала од 10,0 ш. 

Изолацијата мора да биде механички и електрично 
засилена. 

Член 126 
Дозволеното напрегање (нормално и исклучително) 

на спроводниците и на заштитните јажиња се намалува на 
75% од вредностите наведени во табела 2 од член 20 на 
овој правилник. 

Член 127 
Во распонот на вкрстувањето не е дозволено про-

должување на спроводниците односно на заштитните 
јажиња. 

Член 128 
Аголот на вкрстувањето не смее да биде помал од 

30°. 
Член 129 

При водење на водовите паралелно со автопатот, од-
далеченоста на водот од автопатот на потези подолги од 5 
km мора да биде: 

- за водови со напон до 35 kV - најмалку 50,0 т , 
- за водови со напон поголем од 35 kV - најмалку 100 

т . 
Во ридни и шумовити предели оддалеченоста на во-

дот од автопатот може да се намали на 40,о т . 

17. Населени места 

Член 130 
Во густо населени места, сигурносната височина на 

водот мора да изнесува 7,0 т . 

Член 131 
Изолацијата мора да биде електрично засилена, а на 

местата на вкрстувањето со улици или патишта и меха-
нички засилена. 

Член 132 
Дозволеното напрегање (нормално и исклучително) 

на спроводниците и заштитните јажиња се намалува на 
75% од вредностите наведени во табела 2 на член 20 од 
овој правилник. 

Член 133 
Во распонот на вкрстувањето на водовите со патиш-

тата во густо населени места не е дозволено продолжува-
ње на спроводниците, односно на заштитните јажиња, а во 
соседните распони е дозволена само една наставка по 
спроводник, односно по заштитно јаже. 

Аголот на вкрстувањето не смее да биде помал од 
30°. 

Член 134 
Ако растојанието на хоризонталната проекција на 

најблискиот спроводник во неотклонета положба е пома-
ло од 5,0 т , изолацијата мора да биде механички и елек-
трично засилена. 

18. Пазари и панаѓуриште 

Член 135 
Ако водовите минуваат преку пазари и панаѓуришта, 

мораат да бидат исполнети следните услови: 
- сигурносната оддалеченост да изнесува 12,0 т ; 
- изолацијата мора да биде механички и електрично 

засилена; 
- дозволеното напрегање (нормално и исклучително) 

на спроводниците и на заштитните јажиња се намалува на 
75% од вредностите наведени во табела 2 од член 20 на 
овој правилник; 

- не е дозволено продолжување на спроводниците и 
на заштитните јажиња. 

19. Паркиралишта и автобуски стојалишта 

Член 136 
Ако водот минува преку паркиралиште или автобус-

ко стојалиште, сигурносната височина изнесува 7,0 т . 
Изолацијата на водот мора да биде механички и елек-

трично засилена. 
Се смета дека водот минува преку паркиралиште од-

носно автобуско стојалиште и кога растојанието на хори-
зонталната проекција на најблискиот спроводник во неот-
клонета состојба е помало од 5,0 т . 

20. Трамваи и тролејбус 

Член 137 
Сигурносната оддалеченост на водот од трамваите 

или тролејбусите од возните и напојните водови односно 
од конструкционите делови за нивното носење, изнесува 
3,0 т . 
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Изолацијата на водот мора да биде механички и елек-
трично засилена. 

Член 138 
Дозволеното напрегање (нормално и исклучително) 

на спроводниците и на заштитните јажиња се намалува на 
75% од вредностите наведени во табела 2 од член 20 на 
овој правилник. 

Член 139 
Во распонот на вкрстувањето не е дозволено про-

должување на спроводниците и на заштитните јажиња. 

Член 140 
Аголот на вкрстувањето на водот на смее да биде по-

мал од 30°. 

21. Сплавни реки 

Член 141 
Сигурносната височина на водот од највисокиот водос-

тој на реките на кои е можно сплаварење, изнесува 7,0 т . 
Изолацијата на водот мора да биде електрично заси-

лена. 

22. Пловни реки и канали 

Член 142 
Сигурносната височина од највисокиот водостој при 

кој уште е можна пловидба, по правило, изнесува 15,0 т . 

Член 143 
Хоризонталната оддалеченост на кој и да е дел од 

столбот изнесува најмалку: 
- од брегот 10 m; 
- од стапката на насипот 6 т . 
Изолацијата на водот мора да биде механички и елек-

трично засилена. 

Член 144 
Дозволеното напрегање (нормално и исклучително) 

на спроводниците и на заштитните јажиња, се намалува 
на 75% од вредностите наведени во табела 2 од член 20 на 
овој правилник. 

Член 145 
Во распонот на вкрстувањето не е дозволено про-

должување на спроводниците и на заштитните јажиња. 

Член 146 
Аголот на вкрстувањето не смее да биде помало од 

30°. 

Член 147 
При паралелно водење на водовите со пловни реки и 

канали, на потези подолги од 5 km, оддалеченоста од бре-
гот односно од насипот не смее да биде помала од 50 т . 

Член 148 
Одредбите на чл. 143 и 144 од овој правилник се при-

менуваат и кога хоризонталната оддалеченост на откло-
нет спроводник, поради дејството на ветрот при + 40°С, 
за водови со номинален напон од 110 kV од брегот, е пома-
ла од 2,0 т . 

23. Мостовни конструкции 

Член 149 
Сигурносната оддалеченост на водот изнесува: 
- од пристапните делови на мостот 5,0m; 
- од непристапните делови на мостот 3,0 т . 
Ако водот минува низ отвор на мостот, сигурносната 

оддалеченост мора да биде еднаква на сигурносното рас-
тојание од член 29 на овој правилник. 

На мостот мора да се вгради заштитна ограда која ќе 
оневозможи допир со деловите под напон. 

24. Антени на телевизиски и радиоприемници 

Член 150 
Минување на водови преку антени на телевизиски и 

радиоприемници е дозволено ако се исполнети следните 
услови: 

- сигурносната оддалеченост изнесува 5,0 т ; 
- изолаџијата е механички и електрично засилена; 
- нормалното дозволено напрегање не смее да преми-

не 1/3 од прекинската цврстина на спроводниците и на за-
штитните јажиња. 

Ако распонот на вкрстувањето е ограничен со носеч-
ки столбови, мора да се провери оддалеченоста кога во 
преодниот распон останува додатно оптоварување, а во 
соседните распони нема додатно оптоварување на спро-
водниците и на заштитните јажиња. Дозволената сигур-
носна височина мора да изнесува 2,0 т . 

25. Антени на предавателни и приемни станици 

Член 151 
Минување на вод преку антени на предавателни и 

приемни радиостаници не е дозволено. 

26. Вкрстување на високонапонски вод со други 
високонапонски водови и нивно меѓусебно 

приближување 

Член 152 
Сигурносната височина на водот изнесува 2,5 т , а си-

гурносната оддалеченост 1,0 т . 
Условите од став 1 на овој член мораат да бидат ис-

полнети и во случај кога на горниот вод има додатно оп-
товарување, а на долниот вод нема. 

Одредбата на става 2 од овој член се однесува и на 
проверувањето на максималниот отклон на спроводникот 
на долниот вод. 

Вод со повисок напон, по правило, се поставува над 
вод со понизок напон. 

Горниот вод мора да се изгради со електрично заси-
лена изолација. 

Член 153 
Најмалата меѓусебна оддалеченост на спроводници-

те на паралелни водови мора да биде еднаква на оддалече-
носта D од чл. 30 и 32 на овој правилник. При најголем от-
клон на спроводникот на еден вод, поради дејството на 
ветрот, мора да се провери меѓусебната оддалеченост на 
спроводникот на паралелните водови да не е помала од 
сигурносните растојанија за повисок напон, но не помала 
од 70 cm, со тоа што спроводниците на другиот вод да не 
се отклонети. 

Член 154 
Ако два или повеќе водови се на разни височини на 

заеднички столбови, водот со повисок напон се поставува 
над водот со понизок напон. 

27. Вкрстување на високонапонски вод со нискона-
понски вод и нивно меѓусебно приближување 

Член 155 
Преминување на нисконапонски вод преку високона-

понски вод не е дозволено. 
Сигурносната височина на водот изнесува 2,5 т , а си-

гурносната оддалеченост 2,0 т . 
Горниот вод мора да се изгради со електрично заси-

лена изолација. 
Член 156 

Над нисконапонските спроводници мораат да се по-
стават две обострано заземјени сигурносни јажиња, чија 
сметковна сила на кинење (механичка цврстина) изнесува 
најмалку 1000 daN. 

Член 157 
Заштитни јажиња над нисконапонски водови не мо-

раат да се поставуваат, ако за високонапонскиот вод се ис-
полнети следните услови: 
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- во распонот на вкрстувањето е предвидена елек-
трично и механички засилена изолација; 

- нормалното дозволено напрегање не преминува 1/3 
од прекинската цврстина на спрводниците и на заштитни-
те јажиња; 

- ако распонот на вкрстувањето е ограничен со носеч-
ки столбови, да се провери сигурносната височина кога во 
преодниот распон останува додатно оптоварување, а во 
соседните распони нема додатно оптоварување на спро-
водниците и на заштитните јажиња. Дозволената сигур-
носна височина во тој случај изнесува 2 т . 

Член 158 
Ако условите од чл. 156 и 157 на овој правилник не се 

исполнети, водот со низок напон треба да се постави во 
кабел или да се помести. 

Член 159 
Најмалата меѓусебна оддалеченост на спроводници-

те на паралелни водови мора да биде еднаква со оддалече-
носта D од чл. 30 и 32 на овој правилник. 

При најголем отклон на спроводниците на еден вод, 
поради дејството на ветрот, мора да се провери меѓусеб-
ната оддалеченост на спроводниците на паралелни водови 
да не е помала од сигурносното растојание за повисок на-
пон, со тоа што не смее да биде помала од 70 cm, кога 
спроводниците на другиот вод не се отклонети. 

Член 160 
Ако на заеднички столбови има повеќе водови на раз-

ни височини, високонапонските водови мораат да се по-
стават над нисконапонските водови. 

Нисконапонскиот вод мора да се опреми со одводни-
ци на пренапон на почетокот и на крајот на делницата на 
водот, која е на заеднички столбови со високонапонскиот 
вод, како и на секој евентуален разгранок. 

28. Вкрстување на надземен електроенергетски вод со 
телекомуникационен вод и нивно меѓусебно 

приближување 

Член 161 
На местото на вкрстувањето на надземен електрое-

нергетски вод со телекомуникационен вод, сигурносната 
височина меѓу најнискиот спроводник на електроенергет-
скиот вод и највисокиот спроводник на телекомуникацио-
ниот вод изнесува: 

- за водови со напон 400 kV 5,5 m; 
- за водови со напон 220 kV 4,0 m; 
- за водови со напон on 35 kV до 110 kV 3,0 m; 
- за водови со напон од 1 kV до 35 kV 2,5 m. 

Член 162 
Во распонот на вкрстувањето на надземен електрое-

нергетски вод со телекомуникационен вод изолацијата мо-
ра да биде механички и електрично засилена. 

Член 163 
На местото на вкрстувањето на надземен електро-

енергетски вод со телекомуникационен вод не е дозволено 
поставување на заштитни мрежи над телекомуникациони-
те водови. 

член 164 
Во распонот на вкрстувањето на надземен електро-

енергетски вод со телекомуникационен вод не е дозволено 
продолжување на спроводниците односно на заштитните 
јажиња. 

Член 165 
На столбовите на распонот на вкрстувањето на елек-

троенергетски вод со телекомуникационен вод не се дозво-
лени искокнувачки ниту лизгави стегалки. 

Член 166 
Аголот на вкрстувањето на надземен електроенергет-

ски вод со телекомуникационен вод, по правило, не смее 
да биде помал од 45°, со тоа што, по исклучок, тој може да 
се намали до 30°. 

Член 167 
Ако електроенергетскиот вод нема заштитно јаже, на 

столбовите на телекомуникационите водови што се наоѓа-
ат на краиштата на распонот на вкрстувањето со надзе-
мен електроенергетски вод, мора да се постават громобра-
ни чие заземјување, по правило, треба да има електрична 
отпорност помала од 25 Q. 

Член 168 
Во затезното поле на вкрстувањето на надземен елек-

троенергетски вод со телекомуникационен вод, најмалите 
дозволени пресеци на спроводниците и на заштитните 
јажиња изнесуваат: 

- за бакар и челик јаже 16 mm2; 
- за алу-челик јаже 25 mm2; 
- за алуминиум и алуминиумон легури. јаже 35 mm2. 
Употребата на едножични спроводници и заштитни 

јажиња не е дозволена. 

Член 169 
Распонот на вкрстувањето на надземен електроенер-

гетски вод над телекомуникационен вод, по правило, е по-
мал од соседните распони, или вкрстувачките столбови се 
сметаат за поголем сметковен распон. 

Член 170 
На местата на приближувањето на водовите, хори-

зонталната оддалеченост меѓу најблиските спроводници 
на обата вода мора да биде еднаква на височината на по-
високите столбови, зголемена за 3,0 т . 

По исклучок од став 1 на овој член, дозволена е хори-
зонтална оддалеченост еднаква на сигурносната височина 
од член 161 на овој правилник, со тоа што изолацијата на 
водот да биде механички и електрично засилена. 

Член 171 
При приближување на водови на кривини, мора да се 

преземат мерки против допир на откинати спроводници, и 
тоа: 

- намалување на распонот така што откинатиот 
спроводник на надворешниоот вод да остане оддалечен 
најмалку 3,0 m од најблискиот спроводник на внатрешни-
от вод, или 

- засилено зацврснување на спроводниците на пот-
порни изолатори (сигурносни узенгии или слично). 

Член 172 
Одредбите на чл. 170 и 171 од овој правилник се при-

менуваат и на телекомуникациони водови за кои се упот-
ребени надземни (воздушни) кабли. 

Член 173 
Телекомуникационите кабли положени во земјата мо-

раат да се оддалечат од столбовите на електроенергетски-
те водови најмалку 10,0 m за номинален напон до НО kV, 
15,0 m за номинален напон 220 kV, а 25,0 m за номинален 
напон 400 kV. 

Ако не можат* да се исполнат условите од став 1 на 
овој член, дозволено е телекомуникационите кабли да се 
положат најмалку на 1 m од столбовите на електроенер-
гетските водови со номинален напон до 35 kV. 

Член 174 
Поставување на телекомуникациони водови на стол-

бови на надземни електроенергетски водовови не е дозво-
лено, освен во случаи ако тој телекомуникационен вод 
служи за сигнализација и телекомуникација во електрое-
нергетските мрежи. 

Член 175 
Хоризонталната оддалеченост на најблискиот спро-

водник на електроенергетски вод до столбот на телекому-
никациониот вод, не смее да изнесува помалку од 5,0 т . 
Тој услов не мора да биде исполнет, ако височинската раз-
лика меѓу најблиските спроводници на обата вода изнесу-
ва најмалку 10,0 т . 
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Хоризонталната оддалеченост на столбот на елек-
троенергетски вод од најблискиот спроводник на телеко-
муникационен вод не смее да биде помала од 2,0 ш. 

Член 176 
Ако на местото на вкрстувањето телекомуникациски-

те водови се положени во кабел, хоризонталната проекци-
ја на оддалеченоста на најблискиот спроводник на надзе-
мен електроенергетски вод од најблискиот столб што ги 
носи телекомуникационите водови, односно изводот на 
телекомуникациониот кабел, мора да биде најмалку ед-
наква на височината на столбот на електроенергетскиот 
вод на местото на вкрстувањето, зголемена за 3,0 ш. 

29. Преминување на телекомуникационен вод преку 
надземен електроенергетски вод 

Член 177 
Преминување на телекомуникационен вод преку над-

земен електроенергетски вод не е дозволено. 

30. Жичари 

Член 178 
При вкрстувањето на електроенергетски вод со жича-

ра (над или под жичарата), сигурносната оддалеченост во 
најнеповолна положба на делови на жичарата и на спро-

' Болниците изнесува 5,0 т . 

Член 179 
При преминување на електроенергетски вод преку 

жичара, изолацијата мора да биде механички и електрич-
но засилена. 

Член 180 ( 

Во^распонот на вкрстувањето на електроенергетски 
вод со жичара не е дозволено продолжување на спровод-
ниците и на заштитните јажиња. 

Аголот на вкрстувањето на електроенергетскиот вод 
со жичарата мора да биде помал од 30°. 

Член 181 
Во распонот на вкрстувањето на електроенергетски 

вод со жичара, металните делови на соседните носечки 
конструкции на жичарата мораат да се заземјат. 

31. Метални и жичени огради 

Член 182 
Металните и жичените огради што се наоѓаат околу 

објекти, во кои се задружуваат поголем број лица или 
служат за живеење, не смеат да се поставуваат во близина-
та на челични и армиранобетонски столбови. Нивната од-
далеченост мора да изнесува најмалку 0,7 Un (сш), но не 
помалку од 20 cm, каде што Un е номинален напон (kV). 

За водови со номинален напон од 110 kV и повеќе, по-
требно е засметување или мерење на индукуваните напони 
при нормален погон на далноводот. 

Ако индукуваниот напон спрема земјата е поголем од 
65 V, мораат да се преземат посебни мерки на заштита (за-
земјување, галванско одвојување на делови на оградата, 
замена на оградата и слично). Ако заштитата се врши со 
заземјување, отпорноста на заземјувањето не смее да биде 
поголема од 25 Q. 

Сигурносната оддалеченост на водот од металните и 
жичените огради изнесува 3,0 т . 

32. Жичени мрежи 
Член 183 

Сигурносната височина и сигурносната оддалеченост 
од жичената мрежа во полиња засеани со хмељ, лозја и 
овоштарници, изнесуваат 3,75 т . 

Член 184 
Изолацијата на водот мора да биде електрично заси-

лена. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој. член, до-

зволена е примена само на еден потпорен изолатор за 

првиот повисок степен на изолација, со тоа што да се при-
мени сигурносно зацврснување на спроводниците за изо-
латорите. 

Член 185 
Најмалите дозволени пресеци на спроводниците и на 

заштитните јажиња се определуваат според член 168 од 
овој правилник. 

Член 186 
За водови со номинален напон од 100 kV и повеќе, се 

применуваат одредбите од ст. 2 и 3 на член 182 од овој 
правилник. 

33. Гасоводи, нафтоводи, пароводи и ел« 

Член 187 
Ако гасоводи, нафтоводи, пароводи и ел. се поставе-

ни надземно, сигурносната височина и сигурносната одда-
леченост на водот изнесуваат 8,0 т . 

Изолацијата на водот мора да биде механички и елек-
трично засилена. 

Член 188 
Сигурносната оддалеченост на водот се мери од гасо-

водот, нафтоводот, параводот или сличен објект, како и 
од неговата носечка метална конструкција. 

Член 189 
Аголот на вкрстувањето на водот не смее јхџ биде по-

мал од 30°. 

Член 190 
На местото на вкрстувањето на водот и цевоводот, 

надземниот цевовод мора да биде заземјен на соодветен 
начин. 

Член 191 
Ако водот се поставува паралелно со надземниот га-

совод, нафтовод или слични објекти, сигурносната оддале-
ченост на тој вод не смее да биде помала од височината на 
столбот зголемена за 3,0 т . 

По исклучок од став 1 на овој член, дозволена е пома-
ла сигурносна оддалеченост, под услов да мораат да се 
преземат мерките што се преземаат при вкрстувањето на 
електроенергетски вод со цевоводи, според член 187 од 
овој правилник. 

34. Стогови и сушници 

Член 192 
При преминувањето на вод преку стогови и сушници, 

сигурносната височина изнесува најмалку 12,0 т , а сигур-
носната оддалеченост мора да изнесува најмалку 5,0 т , 
без оглед на номиналниот напон на водот. 

Член 193 
Одредбите на чл. 103 и 110 од овој правилник се при-

менуваат и за згради во кои се сушат сено, жита и ел. (се-
нарници, амбари и кошеви). 

35. Гробишта 

Член 194 
Поставување столбови на гробишта не е дозволено. 
При преминување на вод преку гробишта, на столбо-

вите, во распонот на вкрстувањето, изолацијата мора да 
биде механички и електрично засилена. 

36. Аеродроми и хелидроми 

Член 195 
Водови не смеат да преминуваат преку аеродроми. 
Оддалечноста на водот од полетно-слетната патека 

не смее да биде помала од 1000 т , со тоа што правецот на 
полетно-слетната патека не смее да се пресекува на одда-
леченост помала од 3000 т . 
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Оддалеченостите од став 2 на овој член можат да се 
намалат зависно од теренските услови и намената на ае-
родромот. 

Водови не смеат да преминуваат преку хелидром ни-
ту да се приближуваат до основните правци на полетува-
њето и слетувањето на оддалеченост помала од 1000 гп, а 
во другите правци таа оддалеченост не смее да банде по-
мала од 200 ш. 

37. Противградни станици 

Член 196 
Водови не смеат да преминуваат преку противградни 

станици. 
Оддалеченоста на водот од противградна станица не 

смее да биде помала од 200 m по хоризонтала, со тоа што 
спроводниците и заштитните јажиња мораат да бидат на 
пониско ниво од противградната станица. 

38. Железнички пруги што не се предвидени за 
електрификација со надземен контактен вод 

Член 197 
Најмалите дозволени пресеци на спроводниците и на 

заштитните јажиња во полето на вкрстувањето изнесува-
ат: 

- за јаже од бакар и челик 16 mm2; 
- за јаже од алуминиум 35 mm2; 
- з а јаже од други материјали 25 mm2. 

Член 198 
Најголемото напрегање на затегањето (хоризонтална 

компонента), што во спроводникот настанува во најнепо-
волни услови, не смее да премине 2/3 од нормалното до-
зволено напрегање на материјалот според член 20 од овој 
правилник - за електроенергетски водови со номинален 
напон до 50 kV, односно 85% од нормалното дозволено на-
прегање на материјалот според член 20 од овој правилник 
- за електроенергетски водови со номинален напон пого-
лем од 50 KV. 

Член 199 
При трикратно нормално додатно оптоварување мо-

ра да се провери напрегањето на спроводниците во точка-
та на прицврстувањето да не ја преминува вредноста на 
исклучително дозволеното напрегање на материјалот спо-
ред член 20 од овој правилник. 

Член 200 
Во распонот на вкрстувањето на водот не е дозволе-

но продолжување на спроводниците и на заштитните 
јажиња. 

Член 201 
Во затезното поле на вкрстување изолацијата мора 

да биде механички засилена. 
Заради засилена механичка сигурност на потпорните 

изолатори, не е дозволено поставување на изолаторите 
еден под друг. 

Член 202 
Во распонот на вкрстувањето изолацијата мора да 

биде и електрично засилена. 
Изолаторските синџири за напони од 35 kV или пове-

ќе, мораат да бидат заземани и заштитени од прескок со 
заштитна арматура. 

Одредбите на став 2 од овој член не се однесуваат на 
изолаторски синџири на дрвени столбови. 

Член 203 
На носечки столбови на затезното поле на вкрстува-

ње не е дозволена употреба на искокнувачки стегалки. 

Член 204 
Во затезното поле на вкрстување се дозволени нај-

многу три носечки столбови. 

Член 205 
Во затезното поле на вкрстување на вод со номина-

лен напон до 20 kV со железничка пруга, за носечки стол-
бови можат да се употребат прости дрвени столбови 
вклештени во посебни ногалки или двојни дрвени столбо-
ви на кои не смее да има свртување на трасата. 

За затезни столбови мораат да се употребуваат А-
-столбови или други соодветни типови на столбови. 

Член 206 
За водови со номинален напон поголем од 20 kV се 

дозволени и дрвени А-столбови само во прва траса на во-
дот, а по исклучок и за агол на свртување до 5°, со тоа што 
стабилноста мора сметковно да се провери. За затезни 
столбови мора да се употребат столбови од типот на пи-
рамида или други соодветни типови столбови. 

Член 207 
Во затезното поле на вкрстување не е дозволено укот-

вување на столбови за водови со номинален напон до 20 
kV. 

Член 208 
На столбови, во распонот на вкрстување на надземни 

водови, не е дозволено постапување на трансформатори и 
маслени прекинувачи, како ни прекинувачи кај кои можат 
да настанат отворени електрични лакови. 

Член 209 
Столбовите на распонот на вкрстувањето мораат да* 

се проверат за нормално и вонредно оптоварување според 
чл. 67 до 70 од овој правилник, а затезните столбови мора-
ат да се проверат и за следните оптоварувања: 

1) тежината на столбот, на изолаторите, на приборот, 
на спроводниците и на заштитните јажиња; 

2) тежината на додатното оптоварување на спровод-
ниците и на заштитните јажиња; 

3) силата на затегањето на сите спроводници и за-
штитни јажиња во полето на вкрстувањето, а за водови со 
спроводници во сноп - силата на затегањето на сите спро-
водници во сноп и на заштитните јажиња во полето на 
вкрстувањето. 

Член 210 
На столбовите во полето на вкрстувањето на надзе-

мен вод, мораат да се заземјат сите метални делови што 
служат за прицврстување на изолаторите. 

Член 211 
Одредбите на чл. 81 до 84 се применуваат и за отпор-

носта на заземјувањето на водот. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, от-

порноста на заземјувањето на водот може да се оствари со 
паралелно спојување на неколку заземјувања преку за-
штитни јажиња. 

Член 212 
Сигурносната височина на водот од горниот раб на 

шината мора да изнесува 7 ,0 m. 

Член 213 
Ако во затезното поле на вкрстувањето постојат но-

сечки столбови, мораат да се проверат сигурносните висо-
чини од член 161, за телекомуникационите водови, и член 
212 од овој правилник, ако во распонот на вкрстувањето 
останува додатно оптоварување, а во соседните распони 
нема додатно оптоварување на спроводниците и на за-
штитните јажиња. Во тој случај, сигурносната височина 
може да биде помала за 1,0 m од вредностите утврдени во 
чл. 161 и 212 на овој правилник. 

Член 214 
Аголот на вкрстувањето не смее да биде помал од 

45°, со тоа што по исклучок, аголот на вкрстувањето може 
да се намали до 30° за водови со номинален напон од 35 
kV и повеќе. 
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Член 215 
Ако водови се поставуваат над станични перони, рас-

товарни рампи и други растоварни површини, сигурнос-
ната височина на водот од горниот раб на шините не смее 
да биде помала од 12,0 т . 

Член 216 
При вкрстување или приближување на вод и на 

железничката пруга, најмалата хоризонтална оддалече-
ност на кој и да е дел на столбот од најблиската железнич-
ка шина треба да изнесува 10, 0 т , со тоа што, по исклу-
чок, може да се намали на 5,0 ш. 

член 217 
Ако вод се приближи до колосек на железничка пруга 

толку што хоризонталната оддалеченост меѓу најблиски-
от спроводник и најблиската шина да е помала од 5,0 т , 
мораат да се преземат мерките на заштита, како водот да 
минува преку железничка пруга, освен во поглед на сигур-
носната височина. 

39. Електрифицирани железнички пруги со надземни 
контактни водови 

Член 218 
Одредбите на чл. 197 до 204, на чл. 207 до 211 и на чл. 

213 до 217 од овој правилник, се применуваат и на елек-
трифицирани железнички пруги со надземни контактни 
водови. 

Оддалеченоста на столбот од најблиската железничка 
шина изнесува 15,0 ш, а употребата на дрвени столбови не 
е дозволена. 

Сигурносната височина на водот за пруги што се 
предвидени за електрификација за кои не постојат подато-
ци за височината на контактните водови и за местото на 
вкрстувањето со електроенергетски вод, мора да изнесува 
12,0 ш. 

Сигурносната височина и сигурносната оддалеченост 
на надземните електроенергетски водови од контактните 
водови се определуваат според одредбите на чл. 152 до 154 
од овој правилник. 

40. Индустриски пруги и колосеци 

Член 219 
Сигурносната височина на водот од горниот раб на 

шините изнесува 7,0 т , а за пруги со контактен вод се оп-
ределува според одредбите на член 218 од овој правилник. 

Член 220 
За пруги без контактен вод изолацијата мора да биде 

механички засилена, а за пруги со контактен вод изолаци-
јата мора да биде и електрично засилена. 

Член 221 
На носечките столбови на распонот на вкрстувањето 

на вод и пруга не е дозволена употреба на искокнувачки 
стегалки. 

Член 222 
Аголот на вкрстувањето, по правило, не смее да биде 

помал од 30°, но може да се намали под 30° за водови со 
номинален напон од 10 kV и повеќе. 

Член 223 
Во поглед на оддалечноста на кој и да е дел од стол-

бот од железнички колосек при вкрстувањето на водот и 
пругата се применуваат одредбите на член 216 од овој 
правилник. 

41. Оранжерии и стаклени градини 

Член 224 
Одредбите на член 103 од овој правилник се примену-

ваат и за преминување на електроенергетски водови преку 
оранжерии и стаклени градини. 

IX. ДРВЕНИ СТОЛБОВИ 

1. Определување на димензиите 
Член 225 

При статичка пресметка се зема дека дрвециот столб 
наполно е прав и дека зголемувањето на пречникот на 
столбот на подебелиот крај е во согласност со прописот 
на југословенскиот стандард за дрвени столбови за над-
земни електроенергетски водови. 

Член 226 
Напрегањето на столбот или на негови делови од си-

лите на затегањето односно притисокот, кое е рамномер-
но распоредено по пресекоа не смее да ги надминува 
вредностите од табела 10. 

Табела 10 

Вредностите наведени во табела 10 се определени 
според затезната цврстина на меко дрво од 550 daN/cm2 

односно на тврдо дрво од 850 daN/cm2. 
При вонредно оптоварување на електроенергетскиот 

вод, според член 66 став 3, вредностите во табела 10 
можат да се зголемат за 25%. 

Член 227 
При напрегање на столбот и на негови делови на 

свиткување, максималното рабно напрегање не смее да го 
преминува дозволеното напрегање на свиткување според 
табела 10 од член 226 на овој правилник. 

Слабеењето на пресекот поради дупки за завртки, чи-
вии и друго, мора секогаш да се земе предвид при дејсту-
вањето на силата на затегањето. 

Член 228 
Напрегањето на столбот и на неговите делови на из-

вивање, пресметано според следните обрасци, не смее да 
Извивањето од став 1 на овој член се пресметува за 

рамнина на извивање која е најнеповолна. 

Вид Затегање Притисок Притисок вертикално Смолкување во пра- Смолкување верти-
напрегање или во правец на правецот на влак- вец на влакната кално на правецот на 

свиткување на влакната ната влакната 
* меко тврдо меко тврдо мекр тврдо меко тврдо меко тврдо 

дрво дрво дрво дрво дрво дрво дрво дрво дрво дрво 

Најголемо дозролено на-
15 20 30 40 прегање 150 190 110 120 40 50 15 20 30 40 

daN/cm2 
-

ја преминува вредноста на дозволеното напрегање на при-
тисок. 

Напрегањето на извивање се смета според образецот: 

каде што е: 
со - коефициент на извивање; 
F - најголема аксијална сила (daN); 
Ѕ - неослабен пресек, во cm2. 
Коефициентот со се определува со оглед на витоста 

на стапот, и тоа: 
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Ј - момент на инерција на пресекот во правец на из-
вивањето за кој вреди (мали локални ослабувања не се 
земаат предвид); 

Ѕ - површина на пресекоа без оглед на малите локал-
ни ослабувања во сm; 

Како должина на извивањето за вкопани А-столбови 
се зема растојанието од средината на клинот и завртката 
на врвот до половината на вкопаната должина, а за вкопа-
ни трикраки односно четирикраки пирамиди - растојание-
то од средината на клинот или завртката на врвот до на-
пречниот спој односно од напречниот спој до половината 
на вкопаната должина. 

За столбови со ногалки, како должина на извивањето 
се зема растојанието од средината на клинот на врвот, од-
носно од напречниот СПОЈ ДО половината на растојанието 
меѓу завртките што ги спојуваат ногалките со столбот. 

Член 229 
За двојни столбови, кои според својата изработка не 

ги исполнуваат условите од член 236 на овој правилник, 
може да се земе дека имаат двоен момент на отпор на ед-
нократен столб. 

За двојните столбови што ги исполнуваат условите 
од член 236 на овој правилник, се зема дека имаат троен 
момент на отпор на еднократен столб, ако правецот на си-
лата лежи во рамнината која минува низ оските на стол-
бот. 

2. Спојување 

Член 230 
Средствата за спојување на столбовите треба да оне-

возможат меѓусебно поместување на одделни елементи на 
сложени столбови, и тие средства мораат да ги имаат 
вредностите на максималните сили со кои можат да се оп-
товарат споевите со завртки наведени во табела 11. 

Табела 11 

Начин на споју-Елемент на Максимално оптоварува-
вање спојот ње daN 

за меко за тврдо 
дрво дрво 

Двосечен спој Внатрешно 360 d2x) 450 d2 

дрво 260 d2 300 d2 

Надворешно 
дрво 

Едносечен спој Еден или друг 170 d2 200 d2 

х) d - пречник на опојната завртка, во сш. 

Член 231 
Ако силата дејствува косо во правецот на завртката, 

под аголот а со правецот на влакната (член 230), вреднос-
тите од табела 11 се множат со следниот фактор к: 

Член 232 
Под главата и под навртката на секоја завртка мора 

да се постави тркалезна подложна плочка со пречник 3,5 d, 
односно квадратна плочка со иста толкава должина на 
страните, каде што е d - пречник на завртката. Дебелина-
та на плочките мора да изнесува околу 1/10 од нејзината 
страна (пречникот), но не помалку од 4 mm. 

Член 233 
Меѓусебното растојание меѓу завртките, како и рас-

тојанието од завртката до крајот на стапот во правецот на 
силата на затегањето, мора да изнесува најмалку 7 пре-
чници на завртката, но не смее да биде помало од 10 cm. 

Член 234 
Чивиите на столбовите се изработуваат од тврдо 

дрво. Притисокот меѓу дрвото и чивиите не смее да биде 
поголем од притисокот дозволен според табела 10, под ус-
лов, должината на чивиите да не е помала од петкратната 
длабочина на засекот. 

Сите делови споени со чивии мораат да бидат меѓу-
себно стегнати со завртки. 

Член 235 
А-столбовите мораат да се спојат на горниот крај ба-

рем со една чивија од тврдо дрво. 
Приближно во средината на слобдната должина на 

столбот мора да се постави барем една напречна спојница. 
Спојницата се состои од две четвртеста или полутркалез-
ни дрва и на обете страни се прицврстува со завртки за 
столбот, или се состои од едно тркалезно дрво чиј пречник 
не смее да биде помал од пречникот на столбот на врвот, а 
се стега со завртка најмалку М 20, поставена веднаш под 
него и паралелно со него. 

На долниот крај на столбот се поставуваат клешти 
чии гредички се споени со столбовите со завртки чиј преч-
ник е најмалку М 20. 

Член 236 
Двојните столбови споени со чивии мораат да имаат 

по една чивија на секој крај, а зависно од должината на 
столбот, уште 2 до 4 чивии по должината и тоа така поста-
вени што со дупките за завртки и чивии да не се ослаби 
столбот околу опасниот пресек. Непосредно покрај секоја 
чивија мора дах:е постави најмалку по 1 спојна завртка. За 
двојни столбови со пречник 16 cm на врвот, спојните за-
вртки мораат да бидат најмалку М 16, а за подебели стол-
бови најмалку М 20. 

Член 237 
Наместо чивии можат да се употребат и други сред-

ства со иста механичка вредност (на пример булдог-плоч-
ки). 

3. Мери и форма на столбовите 

Член 238 
Најмалиот дозволен пречник на столбот на потенки-

от крај, мора да изнесува, и тоа: 
- на еднократни столбови и на елементи на 

сложени столбови што се оптоварени 16cm; 
- на помошни елементи на сложени столбо-

ви 14 cm; 
- на А-столбови и на двојни столбови спое-

ни со чивии 15cm; 
- на ногалки 18 cm. 

Член 239 
Пречникот на столбовите се мери на 30 cm од врвот, 

а се определува врз основа на измерениот обем на стол-
бот. 

Член 240 
Столбовите за електроенергетски водови мораат да 

бидат прави. Се смета дека столбот е прав ако растојание-
то од ортомата затегната меѓу врвот на столбот и местото 
на кое столбот излегува од земјата до површината на 
столбот, на ниедно место не е поголемо од полупречникот 
на столбот на измереното место. 

4. Заштита од гниење и корозија 

Член 241 
Сите видови дрвени столбови за електроенергетски 

водови, освен столбовите што според својата природа не 
се подложни на гниење, се импрегнираат со погодни сред-
ства за да се обезбеди трајност на столбот. 

v 
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Заштитата на дрвените столбови, во смисла на став 1 
од овој член, мора да биде во согласност со југословенски-
те стандарди за заштита на дрвени столбови. 

Член 242 
Сите резови и дупки на столбот мораат да се зашти-

тат од разорување. 
Не е дозволено директно забетонирување на столбо-

вите во темелите. 
Челичните делови што се во допир со дрвените стол-

бови мораат соодветно да се заштитат од корозија. 

X. ЧЕЛИЧНИ СТОЛБОВИ 

1. Начин на пресметување на решеткави столбови 

Член 243 
Решеткавите столбови се пресметуваат како простор-

ни решеткави конструкции. 
Ако решеткавите столбови не се пресметуваат како 

просторни решеткави конструкции, потребно е силите 
што дејствуваат врз столбот да се разделат на компонен-
ти, паралелни со страниците на столбот, а пресметување-
то на елементите да се врши според чл. 244, 245 и 246 од 
овој правилник. 

Член 244 
Појасниците (аголни стапови) на решеткавите стол-

бови се пресметуваат на аритметичкиот збир на силите во 
односните стапови, кои се предизвикани со односните 
компоненти. 

Член 245 
Дијагоналите на решеткавите столбови се пресмету-

ваат спрема силите предизвикани со онаа компонента што 
е паралелна со односната страна на столбот. 

Член 246 
Моментот на торзијата од надворешните сили на ре-

шет кавите столбови со правоаголен пресек може да се за-
мени со два еднакви чифта сили што дејстувваат во меѓу-
себно паралелните страни на пресекот во рамнината на 
дејствувањето на торзиониот момент. Таков начин на пре-
сметување се применува ако односот на страните на пре-
секот изнесува најмногу 1,5, ако столбот има форма на за-
рабена пирамида и ако во рамнината на дејствувањето на 
торзиониОт момент се вградени хоризонтални зацврстува-
ња во рамките на пресекот на столбот. 

Член 247 
За појасниците (аголни стапови), кои според проек-

тот се напрегнати со аксијални сили на притисокот, евен-
туалната ексцентричност на тие сили може да се занема-
ри. 

Член 248 
За стаповите - исполнувачи, кои според проектот се 

напрегнати со аксијални сили на притисокот, ексцентрич-
н о с т на тие сили може да се занемари кога стапот се сос-
тои од еден аголник, кој за аголните стапови или за јазол-
ниот лим е приклучен само со едниот крак. 

2. Начин на изработка на решеткави столбови 
Член 249 

Најмалите дозволени мери на носечките елементи на 
челичните решеткави столбови се наведени во табела 12. 

Бидејќи најмалиот пречник на завртката е 12 mm, 
аголниците L 30 х 30 х 30 и плоскатиот челик со ширина 
30 mm можат да се спојуваат само со варење или со заков-
ки. 

Табела 12 
Елемент Форма Најмала 

мера, mm 

Аголници профил 3 0 x 3 0 x 3 
Плоскат челик, неослабен широчина b 30 
Ладно оформени профили дебелина б 3 

Плоскат челик, ослабен најмногу со една дупка за заковки или завртки широчина b 
дебелина б 

30 
4 

Цевки 

ако влагата може да продре 
во цевките 

дебелина 
на ѕидот б 

4 

Цевки 
ако се сигурно заштитени 
од корозија 

дебелина 
на ѕидот б 

2,5 

Тркалезен челик за пред-
напрегнати дијагонали 

во најниското поле пречник d 8 Тркалезен челик за пред-
напрегнати дијагонали 

во другите полиња пречник d 6 

Заковки пречник на дланката di 11 

Заковки пречник на навојот d 12 

Барови 

на составите на аголникот 
и на плоскатиот челик 

должина 1 
дебелина на варот а 

40 
3 

Барови 
на составите на цевките должина 1 

дебелина на варот а 
40 
3 

Член 250 
Најголемите дозволени мери на заковките и заврте-

те, зависно од ширината на краците на аголникот, се даде-
ни во табела 13. 

Дозволени се врски со една заковка односно со една 
завртка. 

Член 251 
Растојанијата за врски со помош на заковки односно 

завртки се наведени во табела 14. 

Табела 13 
Мери во mm 

Аголници 

Заковки 

Завртки 

Најмала ширина на ^ѕ 45 50 
кракот 

Пречник на дупката ц 14 17 
di 

Пречник на навојот d 12 14 16 

Пречник на дупката^! 13 15 17 

60 70 75 80 

20 23 26 29 

20 24 27 30 

22 26 28 32 
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Табела 14 

Член 252 
При спојување на стапови со заварување, материја-

лот мора да биде заварлив, а тежиштето на Баровите мора 
да се поклопува со тежишната линија на приклучниот 
стап. 

Член 253 
Изработката на дупки за заковки и завртки со проби-

вање без дополнително превртување е дозволена само ако 
дебелината на елементот не изнесува повеќе од 10 mm; во 
спротивно, мора, во согласност со соодветните прописи за 
челични конструкции со испитување да се докаже дека 
пробивањето и на подебелите елементи задоволува. 

' Член 254 
Навртките на завртките мораат да се обезбедат од 

одвртување. 

3. Коефициенти на сигурност и определување на 
димензиите 

Член 255 
За пресметување на конструкцијата на столб се при-

менуваат коефициенти на сигурност, зависно од случајот 
на оптоварувањето, и тоа: 

1,50 - за нормално оптоварување; 
1,10 - за вонредно оптоварување (прекин на спровод-

никот или на заштитното јаже). 

Член 256 
Димензиите на елементите на столбовите се опреде-

луваат во согласност со прописите за југословенските 
стандарди за челични конструкции. 

4. Столбови изработени од цевки 

Член 257 
За изработка на столбови можат да се употребат че-

лични цевки. 
Член 258 

За вклештени столбови изработени од една цевка или 
од соодветен полигонален пресек, се применуваат коефи-
циенти на сигурност, зависно од случајот на оптоварува-
њето, и тоа: 

1,65 - за нормално оптоварување; 
1,30 - за вонредно оптоварување. 

5. Заштита од корозија 

Член 259 
За деловите на челични столбови што се над земјата, 

заштита од корозија може да се постигне со заштитно пре-
мачкување против корозија или со метални облоги. 

Член 260 
За облоги од цинк треба да се применува поцинкува-

ње со топла постапка, ако тоа го дозволува формата на че-
личните делови, а може да се врши и со метализација. 

Член 261 
Навоите и навртките поцинкувани со врела постапка 

можат да се обработуваат само ако е можно нивно непре-
чено навиткување. 

Член 262 
Челичните делови што се во земјата мораат да се за-

штитат со премачкување од битумен или со некое друго 
соодветно средство. 

Член 263 
Челичните делови што се наоѓаат во бетон не мораат 

да се заштитат од корозија. Премачкување™ на челичните 
делови со заштитни средства што го намалуваат прилепу-
вањето на бетонот и челикот не е дозволено, ако тоа не е 
земено предвид при пресметката. 

Член 264 
На столбовите од челични цевки, сите Барови мораат 

да бидат непропусни за да се избегне пробивањето и за-
држувањето на влага во цевките. Ако цевките не се непро-
пусно затворени, внатрешните ѕидови на цевките треба да 
се премачкаат со битумен или со друго заштитно средство 
што има исто дејство. 

Член 265 
Ако распоредот на елементите на столбот е таков 

(одот на дијагоналите и хоризонталите поголехм од 60 cm), 
што да е отежнато качувањето на работниците, потребно е 
да се предвидат качувалки, така што првото газалиште на 
качувалката да не смее да биде на височина помала од 2,5 
m над теренот. 

XI. АРМИРАНОБЕТОНСКИ СТОЛБОВИ 

1. Општи одредби 

Член 266 
При изработката на столбови од армиран бетон, по-

крај одредбите на овој правилник, се применуваат и од-
редбите на прописите за техничките нормативи за бетон и 
армиран бетон, односно прописите за техничките норма-
тиви за преднапрегнат бетон. 

2. Определување на димензиите и конструирање на 
столбови 

Член 267 
Силите и моментите за определување на димензиите 

на столбовите се пресметуваат врз основа на статичка пре-
сметка, со тоа што мораат да се земат предвид напрегања-
та на столбовите според чл. 65 и 70 од овој правилник и 
другите напрегања (на пример: при пренесување и подига-
ње на столбовите). 

Член 268 
Четириаголните и правоаголните полни, развиени и 

шупливи косо оптоварени столбови, се пресметуваат за 
компонентите во правецот на симетралата или во праве-
цот на дијагоналите на пресекот, со тоа што напрегањата 
да се определуваат со аритметичко суперпонирање. 

Член 269 
За вертикално леани столбови, определувањето на 

димензиите за укотвување и на наставката на преклоп на 
главната арматура се врши така што сметковно определе-
ните должини се зголемуваат за 50%. 

Мерите од став 1 на овој член треба да се зголемат 
најмалку за 100% за укотвување на арматурата на столбот 
во темелите, под услов да не се предвидува поефикасно 
обезбедување. 
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Член 270 
При определувањето на димензиите на столбовите за 

транспорт, подигање и слично, напрегањата на материја-
лот што настануваат во таа прилика не смеат да ги прече-

оаг дозволените напрегања пропишани за вонредни оп-
^зарувања. 

Член 271 
Дозволените напрегања на бетонот и челикот за ар-

мирано-бетонски столбови се наведени во табела 15. Ако 
се употребат други видови челици, потребно е да се подне-
сат докази за нивната цврстина и да се смета со степенот 
на сигурност предвиден за материјалите наведени во табе-
ла 15. 

Табела 15 

Член 272 
Бетонот за изработка на масивни столбови не смее да 

( .де е д марка пониска од MB 20, а бетонот за столбови на 
развиени, шупливи или перфорирани пресеци, како и за 
сите монтажни делови, не смее да биде од марка пониска 
од MB 30. 

Член 273 
Сите напрегања на затегнување треба во целост да ги 

преземе арматурата. Косите главни напрегања можат да 
изнесуваат најмногу половина од дозволените вредности 
за односната марка на бетонот. 

3. Изработка на столбови 

Член 274 
При изработката на бетон за столбови, покрај пропи-

шаната цврстина за односната марка на бетонот, мора да 
се обезбеди и прилепување на бетонот и челикот од нај-
малку 7,00 daN/cm. 

'Член 275 
Бетонот треба да се подготви во мешалка, а ако бето-

нот се подготвува на централно место, мора да се тран-
спортира на соодветен начин и да се вгради пред почето-
кот на врзувањето. 

Член 276 
При вградувањето, бетонот за сите столбови мора да 

се набива по машински пат: со вибратори, первибратори, 
центрифугирање или со друга општо усвоена постапка. 

Член 277 
Готовите површини на бетонот, по симнувањето на 

оплатата, мораат да бидат мазни, без шупливи места и 
гнезда. Ако настанат рапавости, шуплини, гнезда и слич-
но, мораат да се поправат непосредно по симнувањето на 
оплатата. 

Член 278 
Готовите столбови мораат да се пренесат и да се по-

дигнат така што да не се оштетат и да не бидат изложени 
на оптоварувања за кои не се димензионирани. Помалите 
оштетувања мораат да се поправат, а столбовите кои се 
толку оштетеа што да е загрозена нивната стабилност, 
не смеат да се употребуваат. 

Член 279 
Ако заради зголемување на непропусноста на надво-

решната површина на бетонот или заради подобар изглед 
столбовите се премачкуваат (пачокираат) или се прскаат 
со цементно млеко, тоа мора да се изврши непосредно по 
симнувањето на оплатата. 

Член 280 
При бетонирана на столбови на терен, мора за секој 

столб да се земе пробна коцка, а при сериско производ-
ство на столбови, пробната коцка се зема за секој десетти 
столб. 

Член 281 
Ако за качување на столб се предвидени фиксни качу-

вала од бетонски челик, нивниот пречник не смее да биде 
помал од 18 mm и мораат да се заштитат од корозија. 
Првата качувалка не смее да биде пониска од 2,5 m над те-
ренот. 

XII. УКОТВУВАЊЕ НА СТОЛБОВИ 

Член 282 
Укотвување на столбови е дозволено под следните 

услови: 
1) конструкцијата на укотвениот столб, без оглед на 

неговиот материјал, мора да биде таква што распределба-
та на оптоварувањето врз укотвените и другите делови од 
столбот да остане главно сочувана и при евентуално мало 
попуштање на укотвувањето; 

2) укотвувањето се изработува од поцинкувано челич-
но јаже со пресек најмалку 25 mm2, при што одделни жици 
на јажето не смеат да бидат потенки од 2 mm или од полн 
тркалезен челик, со пречник најмалку 8 mm. 

При димензионирањето на затегите се применуваат 
коефициенти на сигурност во однос на границата на кине-
њето на материјалот, и тоа: 

а) 2,6 - за нормално оптоварување; 
б) 1,7 - за вонредно оптоварување. 
3) длабочината на укотвувањето мора да биде таква 

што степенот на сигурноста на корнење на укотвувањето 
да изнесува најмалку 1,5. 

Аголот на површината на обвивката на земјеното те-
ло се зема од табела 16 на член 290 од овој правилник, со 
тоа што мораат да се земат предвид дејствата на узгонот, 
ако таква можност постои. 

» 
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XIII. ТЕМЕЛИ 

1. Општи одредби 

Член 283 
Столбовите на надземните водови мораат да се при-

цврстуваат во почвата така што да биде обезбедено довол-
на стабилност и спречено недозволено поместување на 
столбовите при предвиденото оптоварување. Покрај гео-
механичките карактеристики на почвата, се земаат пред-
вид и силите што дејствуваат врз деловите на конструкци-
јата под површината на почвата (притисок на почвата, 
триење, узгон и слично). 

Член 284 
При изработката на темелите на столбовите, покрај 

одредбите на овој правилник се применуваат и одредбите 
на прописите за техничките нормативи за бетон и арми-
ран бетон. 

Член 285 
Ако темелите на столбот лежат непосредно покрај 

страните или во страните на стрмни падини или во водоп-
лавни подрачја, при пресметувањето мора да се води 
сметка да се постигне иста сигурност како за темелите на 
рамен терен. 

2. Фундирање на дрвени столбови 

Член 286 
Прости и двојни дрвени столбови се вкопуваат во по-

чва од среден вид со најмалку 1/6 од нивната вкупна 
должина, но не помалку од 1,60 т , ако по пресметката не е 
потребна поголема длабочина на вкопувањето. Јамата 
околу столбот мора да се исполни со материјалот на пеко-
лот, со цврсто набивање во слоеви не повисоки од 30 cm. 
Како среден вид почва се смета видот почва која е наведе-
на во табела 16 под С и F, од член 290 на вој правилник. 

Член 287 
Заради постигање на потребна стабилност, столбови-

те, по потреба, можат да се вклештат во почвата со помош 
на два венца од крупен и цврст камен или со помош на хо-

Член 288 
Почвата околу столбот треба цврсто да се набие и по-

вршината да се израмни во пад со потребното надвишува-
ње за да се спречи по слегањето на насипот да се создадат 
длабнатини во кои би се собирала дождовник. На тоа 
место не е дозволено нафрлување на камења. 

Член 289 
А-столбовите мораат да бидат стабилни за силите во 

рамнината на столбот, како и за силите вертикални на таа 
рамнина. 

Член 290 
За А-столбовите со клешти при дното и со плочи во 

темелот (на пр. решетки од прагови), најголемиот прити-
сок на почвата не смее да ја пречекори вредноста дозволе-
на во табела 16. Од страната спротивна на затегањето, 
тежината на земјата што ја оптоварува плочата заедно со 
вертикалните сили на столбот мора да биде во рамнотежа 
со силите на затегањето во рамнината на столбот, со кое-
фициент на сигурност од најмалку 1,2 

Член 291 
Ако како проча за темел се применува решетка од че-

лик, меѓурастојанија помали од 15 cm се земаат предвид 
само при пресметка на притисокот врз почвата. 

За наклонот на страниците на земјеното тело што го 
оптоварува темелот се применуваат одредбите на член 
308 од овој правилник. 

Член 292 
Начинот на пресметувањето, наведен во член 290 од 

овој правилник, важи и за А-столбовите со клешти при 
дното без темелни плочи, со тоа што како подлога за зем-
јата која го оптоварува темелот, како и за определување 
на притисокот врз почвата на страната на притисокот, се 
зема 1/4 од површината на клештите при дното, сметајќи 
од нивниот крај. 

Член 293 
Одредбите на овој правилник се применуваат и за но-

галки на столбови што се употребуваат заради про-
должување на трајноста или зголемување на стабилноста 
на дрвените столбови. 

Член 294 
Ногалките на столбовите мораат да бидат изработе-

ни од материјал отпорен спрема агресивното дејство на 
почвата. Употреба на дрвени ногалки е дозволено само 
ако тие се заштитени до гниење со некоја од методите во 
смисла на чл. 241 до 244 од овој правилник. 

Член 295 
Одредбите на овој правилник што се однесуваат на 

столбови од армиран бетон се применуваат и на ногалки-
те на столбови од армиран бетон. 

Член 296 
Врската меѓу дрвените столбови и ногалките мора да 

се изведе така што никаде да не се собира вода, воздухот и 
светлината да допираат до дрвото, а навлаженото дрво да 
може брзо да се исуши. 

Член 297 
Димензиите и конструкциите на врската меѓу ногал-

ките и столбот мораат да бидат статички беспрекорни и 
да имаат единствен пренос на силата. 

Член 298 
За материјалот на ногалките за столбови и за делови 

на врските со столбот, освен за завртките оптоварени на 
смолкнување, се применуваат дозволените напрегања за 
столбови односно за темели, зависно од материјалот од 
кој се изработени, според табела 10 од член 226 на овој 
правилник. 

I 
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Табела 16 

вкопувањето на темелите. 
Помалите вредности на аголот р важат за послабо кохерентна почва, а поголемите - за мошне конферентна и 

цврста набиена почва. 
Помалите вредности на коефициентот на триењето р важат за бетон во оплата, а поголемите за бетон без опла-

та. 



Петок, 4 ноември 1988 СЛУЖБЕН Л И С ! НА СФРЈ Број 65 - Страна 1641 

Член 299 
Деловите на врските на ногалките со столбот од че-

лик, кои се оптоварени на смолкнување, се димензионира-
ат според табела 11 од член 230 на овој правилник. За-
вртите-мораат одново да се затегнат кога ќе се исуши 
дрвото. 

Член 300 
При определување на димензиите на ногалките, мора 

да се земе предвид стабилноста на ногалките, за да се из-
бегнат недозволените поместувања на конструкцијата во 
смисла на член 304 од овој правилник. 

3. Фундирање на челични и армиранобетонски столбови 

Член 301 
Челичните и армиранобетонските столбови мораат 

да имаат темели односно стапки од плочи или прагови, 
димензионирани така што притисокот врз почвата да не ја 
премине дозволената вредност за определен вид почва. За 
армиранобетонски столбови е дозволено фундирање со 
директно вкопување. 

Член 302 
Начинот на изработката и формата на темелите 

(плитко или длабоко фундирање, призматични или степе-
нести темели, темели од плочи или правови, расчленети 
темели, од монтажни елементи, фундирање на шипови, ан-
дорци темели во карпа и ел.) мораат да одговараат на ус-
ловите на објектот (ширина на основата на столбот, голе-
мина на нападните сили и моменти и ел). 

Член 303 
Стабилноста на столбот со блок-темел се смета како 

доволна ако неговиот степен на сигурност од превртување 
под дејство на најголемиот момент на надворешните сили 
за нормални случаи на оптоварување, и одговара на вред-
носта што се добива од дијаграмот на цртежот 3, при што 
се зема предвид однсот: 
b ширината на темелите вертикално на рамнината на 
h моментот длабочината на фундирањето 

За моментите што настануваат во вонредни случаи 
на оптоварување, така добиениот степен на сигурност 
може да се намали за 15%. 

Дозволен момент (daNm) во однос 
на дното на темелот за b /h < 1 

Цртеж 3 

Член 304 
За темелите со однос b : h < 1, за утврдување на нај-

големиот дозволен момент, за нормални и за вонредни 
случаи на оптоварување, може да се усвои како дозволено 
навалување на темелите 1: 100. Дијаграмот на цртежот 3 
се употребува при пресметување на темелите според мето-
дот на Клајнлогел-Бирклин (Kleinlogel-Burklin). 

Член 305 
При пресметувањето на темелите мораат да се упот-

ребат константи што и одговараат на состојбата на почва-
та на градилиштето (дозволен притисок врз почвата, кон-

станта на почвата, отпор на триење меѓу бетонот и почва-
та и ел). Притисоците врз почвата дозволени за нормални 
случаи на оптоварување можат при вонредно оптоварува-
ње да се зголемат за 20 %. 

Член 306 
Карактеристиките за разни видови почва се земаат од 

табела 16 на член 290 од овој правилник, ако со испитува-
њето на почвата не се утврдени други вредности. 

Член 307 
При пресметувањето на бетонски темели, густината 

на неармиран бетон се зема во сметка со најмногу 2200 
kg/m3, а густината на армиран бетон со најмногу 2300 kg-
/ш3. 

Член 308 
Масата на почвата се зема од табела 16 на член 290 

од овој правилник, ако со испитувањето не се утврдени и 
други вредности. За определување на масата на почвата 
која го оптоварува темелот, потребно е да се земе земјено 
тело омеѓено со обвивка под агол В од вертикалната стра-
на на призматичниот темел, односно од работ на стапката 
на темелот, според цртежот 4. 

Цртеж 4 

Член 309 
Ако од ископувањето на јамата до бетонирањето на 

темелот помине подолго време, особено при неповолни 
климатски услови, пред бетонирањето треба да се провери 
дали почвата ги задржала првобитните карактеристики. 

Ако карактеристиките на почвата во меѓувреме се 
влошиле, димензиите на темелите треба да се усогласат со 
новите услови. 

Член 310 
Напрегањето на бетонот на неармирани темели не 

смее да ја преминува вредноста наведена во табела 17 со 
мерење на пробната коцка 28 дена по нејзината изработка. 

Табела 17 

Оптоварување на 
столбови 

Притисок Затегање 

За нормално оп-
товарување 

1/4 од цврстина-
та на коцката на 
притисок по 28 
дена, но не пове-
ќе од 50 daN/cm2 

1/20 од цврстина-
та на коцката на 
притисок по 28 де-
на, но не повеќе од 
4 daN/cm2 

За оптоварување 
при прекин на 
спроводници 

1/3 од цврстина-
та на коцката на 
притисок по 28 
дена, но не пове-
ќе од 60 daN/cm2 

1/16 одршврстина-
та на коцката на 
притисок по 28 де-
на, но не повеќе од 
5 daN/cm2 

Член 311 
За пресметувањео на блок-темели се применува мето-

дот на Сулцбергер и Клајнлогел-Бирклин. Другите мето-



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

ди можат да се применуваат само ако ги исполнуваат ус-
ловите предвидени со одредбите на овој правилник. 

Член 312 
За темели од плочи или прагови, за расчленети и под-

елени темели, за темели на типови или за темели од дру-
га форма, што не се пресметуваат според методите наведе-
ни во член 311 од овој правилник, степенот на сигурност 
од превртување мора да биде најмалку 1,5, а степенот на 
сигурност од поместување - најмалку 1,0. 

Член 313 
При пресметување на расчленети темели, масата на 

почвата се зема според член 306, а масата на бетонскиот 
темел според член 307 од овој правилник. 

Член 314 
Ако во пресметувањето на расчленети темели се зане-

марува триењето при извлекувањето на темелите, за маса 
на почвата се зема масата на земјеното тело според член 
308 од овој правилник. 

Член 315 
При пресметувањето на расчленети темели мора да 

се провери дали конструкцијата на столбот дозволува од-
носно овозможува хоризонталната сила да се пренесува 
рамномерно на сите темели и дали хоризонталниот при-
тисок врз почвата, поради таа сила, не е поголем од дозво-
лените вредности. 

Член 316 
Напрегањето на бетонот на расчленети темели, ако 

тие не се армирани, треба да ги исполни условите од табе-
ла 17 на член 310 од овој правилник, а ако се армирани -
условите од прописите за бетон и армиран бетон. 

Член 317 
Косо оптоварените блок-темели, за кои правецот на 

резултантата на нападните сили е поблизок до симетрала-
та отколку до дијагоналата на темелите, дозволено е да се 
пресметаат за поголемата компонента во правецот на си-
метралата. Ако правецот на резултантата е поблизок до 
дијагоналата на темелите, таквиот темел може да се пре-
смета за резултантата свртена кон поблиската симетрала 
или за обете компоненти во правецот на симетралата,.со 
суперпонирање на резултатите, со тоа што суперпонира-
ните вредности не смеат да преминуваат 4/3 од дозволе-
ниот притисок врз почвата. 

Член 318 
Темелите во цврста или помалку испукана карпа не е 

потребно да се пресметуваат на притисок врз почвата ни-
ту на превртување. Определувањето на димензиите може 
да се изврши според пресекот на столбот во основата, од-
носно според конструкцијата на укотвувањето во темелот 
и според можностите за изработка на ископ на јама до по-
требна длабочина и за исполнување на преостанатиот 
простор со бетон. 

Член 319 
Ако има подземни води, во некохерентна почва мора 

да се земе предвид намалувањето на масата поради узгон. 

Член 320 
За столбови оптоварени со вертикални сили нагоре, 

при димензионирањето на темелите мора да се земе пред-
вид намалената сигурност од превртување поради нама-
лениот притисок врз дното на јамата за темел. 

Член 321 
Ако блискиот темел се состои од плочи на дното и 

од врат на темелот што се бетонира по вградувњето на 
столбот, плочата смее да се земе во пресметка при опреде-
лувањето на димензиите на темелот само ако со соодвет-
на арматура е сврзана со горниот дел (вратот). 

Член 322 
За неармирани темели бетонот не смее да биде од 

марка пониска од MB 10, а за армирани темели - од марка 
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пониска од MB 15, со најмалку 250 kg цемент на 1,0 т 3 те-
мел. За вградување на бетон, по правило, се употребува 
первибратор. 

Член 323 
Во бетон на масивни темели е дозволено да се вгради 

до 25% здрав и чист камен. Поголемата маса камен во од-
нос на масата бетон не се зема предвид при пресметување-
то на димензиите и стабилноста на темелот. 

Во истакнатиот дел на неармирани степенести теме-
ли и зад коренот на стапката во ширина до половината на 
неговата слободна ширина, не е дозволено вградување на 
камен (цртеж 4). 

Член 324 
Височината на стапката во коренот на степенести те-

мели од неармиран бетон мора да биде еднаква најмалку 
на 1,5-кратна ширина од истакнатиот дел на стапката 
(цртеж 4). 

Член 325 
Бетонските темели без арматура мораат да се бетони-

раат одеднаш без прекин, освен ако горниот и долниот 
дел меѓусебно се поврзат со соодветна арматура. 

Член 326 
Темелите за челични столбови мораат да бидат нај-

малку 20 cm повисоки од теренот, а горната површина на 
темелите мора да биде обработена така што на неа да не 
се задржува вода и деловите на столбот над темелите да 
не го спречуваат истекнувањето на вода. 

Член 327 
Во плавните подрачја темелите се пресметуваат за 

највисокото ниво на вода што се јавува во периодот од 10 
години. 

За решеткави столбови, конструкцијата на столбот 
мора да се заштити од оштетување со пловечки предмети, 
и тоа до височина од 50 cm над највисокото ниво на вода 
што се јавува во периодот од 10 година. Ако на плавното 
подрачје во период од 10 години се појавил и мраз, мора 
да се одбере таква форма за темелот и столбот што да се 
заштитат од натрупување на мраз. 

Член 328 
Бетонските темели не се малтерисуваат ниту се обра-

ботува нивната површина, но видливите делови на теме-
лите мораат да бидат мазни. 

Член 329 
Ако бетонските темели се изработуваат на влажен те-

рен (мочуришта, агресивна почва и ел), мораат да се при-
менуваат мерки заради спречување на штетното дејство 
на почвата или на водата врз бетонот. 

Член 330 
Ако столбот се фундира со плочи, прагови и слично, 

а дел од челичниот столб во почвата не е обложен со бе-
тон, челичните делови кои лежат во почвата мораат да се 
заштитат од корозија со премачкување со битумен или со 
некое друго заштитно средство. 

Член 331 
Затрупаната земја над темелните плочи, праговите и 

слично околу темелот, мора цврсто да се набие во слоеви 
најмногу од по 30 cm. При израмнувањето на површината, 
мора да се земе предвид и дополнителното слегање на по-
сипаната почва. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 332 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 

надземни електроенергетски водови чија изградба почна-
ла пред денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 333 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките нормати-
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ви за изградба на надземни електроенергетски водови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/73, 69/73 и 11/80), освен 
одредбите што се однесуваат на нисконапонски електрое-
нергетски водови со номинален напон до 1 kV. 

Член 334 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/49 
15 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

842. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИ-
РАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, 
НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОД-

НИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата де-

понирани кај Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/86, 70/87, 
86/87,29/88 и 53/88), во точка 1 став 1 одредба под 1 про-
центот: „3%м се заменува со процентот: „15%". 

Во одредбата под 2 втората алинеја се менува и гла-
си: 

„- на благајничките записи што банките ги запишува-
ат врз доброволна основа, а кои ги наплатуваат по исте-
кот на една година од денот на уписот - во височина на ес-
контната стапка на Народната банка на Југославија, на 
записите што ги наплатуваат по истекот на 180 дена - во 
височина од 80% од есконтната стапка, на записите што ги 
наплатуваат по истекот на 90 дена - во височина од 60% 
од есконтната стапка и на записите што ги наплатуваат по 
истекот на 60 дена - во височина од 50% од есконтната 
стапка.". 

По став 1 се додава став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 

на благајничките записи што банките ги запишуваат врз 
доброволна основа, кои се запишани пред влегувањето во 
сила на оваа одлука, а кои, во смисла на Одлуката за изме-
на на Одлуката за купување на определени хартии од 
вредност од страна на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/88), ќе се поднесат на на-
плата по 30 до 60 дена од денот на уписот, каматата се 
пресметува и плаќа во височина од 40% од есконтната 
стапка.". 

2. По точка 1 се додава точка 1а, која гласи: 
„1а. Народната банка на Југославија, на бланкетите 

на благајничките записи од точка 1 на оваа одлука ќе пред-
види одредба за променливоста на каматните стапки на 
тие записи, во согласност со измените на каматните стап-
ки во оваа одлука.". 

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

О. бр. 114 
24 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

844. 
Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за 

вршењето на менувачки работи и за прометот на ефекти в-
ни странски пари во Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесу-
ва ' 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
АВАНС, ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА 
ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕК-
ТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ 
ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 

1. Народната банка на Југославија, преку народната 
банка на републиката односно народната банка на авто-
номната покраина им одобрува аванси во динари и чекови 
на динари изданија на Народната банка на Југославија на 
овластените банки, Поштенската штедилница, овластени-
те менувачи, царинарниците и други организациони еди-
ници на царинската служба за вршење менувачки работи 
од член 1 на Законот за вршењето на менувачки работи и 
за прометот на ефективни странски пари во Југославија. 

Аванси од став 1 на оваа точка народната банка на 
републиката односно народната банка на автономната по-
краина им одобрува на овластените банки односно на По-
штенската штедилница врз основа на договор.. 

Аванси од став 2 на оваа точка oвлacтeнafa банка им 
одобрува на овластените менувачи, царинарниците и дру-
гите организациони единици на царинската служба со кои 
има склучен договор за вршење на менувачки работи. 

2. Динарските средства дадени како аванас од точка 1 
на оваа одлука можат да се користат само за намените 
предвидени во став 1 на таа точка. 

3. Аванси од став 1 на оваа одлука, народната банка 
на републиката односно народната банка на автономната 
покраина им одобрува на овластената банка и Поштенска-
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га штеди тшша по нивно барање, а најмногу во износ на 
извршениот откуп на странски средства за плаќање во две-
те последни декади. 

Барањето од став 1 на оваа точка овластената банка 
односно Поштенската штедилница го поднесува кон де-
кадната пресметка од точка 6 на оваа одлука, во рокот од 
став 2 на таа точка. 

Во периодите кога се очекува зголемен откуп на 
странски средства за плаќање, народната банка на репуб-
ликата односно народната банка на автономната покраи-
на може, по писмено образложено барање на овластената 
банка односно на Поштарката штедилница, да одобри и 
поголем износ на авансот од износот определен со одред-
бите на став 1 од оваа точка. 

Користените аванси, во согласност со одредбите од 
став 3 на оваа точка, овластената банка односно Поштен-
ската штедилница е должна да ги усогласува на начинот и 
во роковите пропишани со точ. 5 и 6 од оваа одлука. 

4. Овластената банка е должна најдоцна во рок од два 
работни дена од денот на добивањето на авансот од точка 
3 на оваа одлука, да му одобри на овластениот менувач 
односно на царинарницата и на друга организациона еди-
ница на царинската служба аванс за купување на странски 
средства за плаќање. Авансите одобрени на Поштенската 
штедилница во динари, поштите ги користат со издавање 
на налог за задолжување на жиро-сметката на Поштенска-
та штедилница во височина на динарската противвред-
ност на откупените странски средства за плаќање, а аван-
сите одобрени во динарски чекови Поштенската штедил-
ница им ги пренесува на поштите. 

Височината на авансот одобрена на овластениот ме-
нувач односно на царинарницата и на друга организацио-
на единица на царинската служба, по нивно барање, во 
смисла на став 1 од оваа точка, не може да биде помала од 
височината на просечниот дневен откуп во двете последни 
декади. Кога банката не работи, височината на авансот 'се 
зголемува сразмерно со бројот на неработни денови. 

5. Овластената банка односно Поштенската штедил-
ница е должна височината на авансот од точка 3 на оваа 
одлука да ја усогласи со износот на извршениот откуп нај-
доцна наредниот работен ден од денот на доставувањето 
на декадната пресметка од точка 6 на оваа одлука. 

Ако овластената банка односно Поштенската ште-
дилница не постапи на начинот од став 1 на оваа точка, 
народната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина е должна следниот работен ден 
да изврши усогласување на користењето на авансот со из-
вршениот откуп, со тоа што на износот на ненавремено 
вратениот односно на повеќе користениот аванс ќе напла-
ти затезна камата сообразно со Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија и на други-
те побарувања на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 
44/88 и 54/88). 

6. Овластената банка и Поштенската штедилница за 
откупените странски средства за плаќање (ефективни 
странски пари, чекови и кредитни писма) се должни да 
составуваат десетдневни-декадни пресметки за извршени-
от откуп врз основа на документите и податоците за из-
вршениот дневен откуп. 

Декадната пресметка од став 1 на оваа точка, овлас-
тената банка односно Поштенската штедилница е должна 
најдоцна во рок од пет работни дена од истекот на декада-
та за која се врши пресметка да им ја достави на банката 
која врши пренос на девизи на сметките на Народната 
банка на Југославија, на надлежната народна банка на ре-
публиката односно на народната банка на автономната 
покраина и на Народната банка на Југославија. 

7. Обврска ѕ за полагање односно за пренос на деви-
зи на смет? и те Народната банка на Југославија по ос-
нов на откупените странски средства за плаќање овласте-
ните банки ја извршуваат со налог за пренос, преку банка-
та овластена за вршење на платен промет и кредитни ра-
боти со странство (во натамошниот текст: банката овлас-
тена за работи со странство). 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа одлука, 
со согласност на Народната банка на Југославија, пренос 
на девизите од тој став, банката овластена за работи со 
странство може да изврши преку сметката 700 која се води 
кај Народната банка на ЈугославијаГ 

Народната банка на Југославија може, кога ќе наста-
пат посебни околности, да врши испраќање на ефективни 

странски пари во странство по основ на менувачките рабо-
ти. 

Народната банка на Југославија испраќа во стран-
ство ефективни странски пари купени на Меѓубанкарскиот 
состанок на девизниот пазар. 

Банката овластена за работи со странство, при пре-
носот на девизи на сметка на Народната банка на Југосла-
вија е должна да состави спецификација на тој износ по 
банки и декади, и истата во рок од три работни дена од де-
нот на преносот да им ја достави на надлежната народна 
банка (според територијата на овластената банка за која 
се врши преносот) и на Народната банка на Југославија. 

8. Откупените странски средства за плаќање остваре-
ни според Законот за вршењето на менувачки работи и да 
прометот на ефективни странски пари во Југославија и на-
платени во смисла на точка 5 од Одлуката за условите под 
кои наплатата и плаќањето во работењето со странство 
можат да се извршат во ефективни странски пари и за ус-
ловите под кои наплатата во Југославија се врши во ефек-
тивни странски пари, странски чекови и кредитни писма 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/87 и 43/88), банката ов-
ластена за работи со странство ги пренесува на девизните 
сметки на Народната банка на Југославија секојдневно по 
потреба, а најдоцна во рок од 10 дена од денот на истекот 
на декадата. 

По исклучок од став 1 на оваа точка преносот на де-
визи остварени по основ на откуп на чекови и кредитни 
писма банката овластена за работи со странство го врши 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на истекот на декада-
та. 

9. Странските средства за плаќање што ќе ги откупат 
поштите Поштенската штедилница ги испраќа преку бан-
ката овластена за работи со странство на начинот предви-
ден во точка 7 на оваа одлука. 

10. Банката овластена за работи со странство може 
својата обврска за пренос на девизи од точка 7 на оваа од-
лука да ј а извршува во конкретна валута што ќе ја оствари 
или во една односно две интервентни валути (1ЈЅО или 
ОЕМ), пресметано според средниот курс што важи на де-
нот на давањето на налогот за пренос на девизите. 

11. Девизите по основ на бензински бонови продаде-
ни во странство се уплатуваат непосредно на девизните 
сметки во странство на Народната банка на Југославија. 
Примената дознака од странство Народната банка на Ју-
гославија ја извршува во согласност со Одлуката за начи-
нот на вршење платен промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/85) и со упатството за спроведување 
на таа одлука. 

Девизите остварени по основ на продадените бензин-
ски бонови во Југославија се полагаат на сметките на На-
родната банка на Југославија во странство на начинот 
предвиден во точка 7 на оваа одлука. 

12. За девизите пренесени на сметките на Народната 
банка на Југославија, во смисла на точ. 7 и 10 од оваа од-
лука, Народната банка на Југославија и одобрува на бан-
ката која ги пренела девизите во рок од два работни дена 
динарска противвредност пресметана според средниот 
курс на денот на преносот на девизите, зголемена за 
4,844% провизија врз товар на приходот на Народната 
банка на Југославија, што одговара на височината од 5% 
утврдена со Одлуката за височината на менувачката про-
визија („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/88). 

Ако банката извршила пренос на девизите на сметки-
те на Народната банка на Југославија по истекот на рокот 
од точка 8 на оваа одлука, Народната банка на Југослави-
ја ќе ќ одобри на банката динарска противвредност на 
пренесените девизи според курсот од став 1 на оваа одлу-
ка кој важел последниот ден на пропишаниот рок. 

На износот на динарската противвредност на ненав-
ремено пренесените девизи од став 2 на оваа точка Народ-
ната банка на Југославија од банката која врши пренос на 
девизите ќе наплати затезна камата сообразно со Одлука-
та за каматните стапки на пласманите од примарната еми-
сија и на другите побарувања на Народната банка на Југо-
славија. 

13. Банката овластена за вршење работи со странство 
е должна откупените ефективни странски пари што ги ис-
праќа во странство, во смисла на точ. 8 и 9 од оваа одлука, 
претходно да ги осигура кај заедницата за осигурување. 

Осигурување на ефективни странски пари, во смисла 
на став 1 од оваа точка, се врши врз основа на договорот 
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кој банката овластена за работи со странство го склучува 
со заедницата за осигурување. 

Договор од став 2 на оваа точка банката овластена за 
работи со странство не може да склучи без претходна сог-
ласност од Народната банка на Југославија. 

За платените трошоци за осигурување на испраќање-
то во странство на ефективни странски пари според дого-
ворот од став 2 на оваа точка, Народната банка на Југо-
славија, врз основа на документот за платеното осигуру-
вање, и врши исплата на банката овластена за работи со 
странство. 

Исплата на средствата од став 4 на оваа точка Народ-
ната банка на Југославија одобрува во рок од три работни 
дена од денот на приемот на барањето за исплата. 

14. Народната банка на Југославија, народната банка 
на републиката и народната банка на автономната покра-
ина вршат контрола на наменската употреба на авансите 
и на преносот на девизите на сметките на Народната бан-
ка на Југославија. 

15. Упатство за применување на оваа одлука дава На-
родната банка на Југославија. 

16. Како овластени банки, во смисла на одредбите од 
оваа одлука кои ги регулираат користењето на аванси и 
изработката на декадната пресметка за откупот, се смета-
ат банките кои имаат овластување за вршење на девизно-
-валутни работи во земјата и банките кои имаат овласту-
вање за вршење на платен промет со странство. 

17. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот и роковите за ис-
праќање, полагање и пренос на девизи на сметките на На-
родната банка на Југославија остварени со откуп на ефек-
тивни странски пари, чекови, кредитни писма и со про-
дажба на бензиски бонови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/82, 19/86, 72/86, 8/87, 46/87 и 39/88). 

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
О. бр. 115 
28 октомври 1988 година 
Белград 

845. 
Врз основа на чл. 7 и 65 од Законот за Народната бан-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ'\ бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во согласност со точка 2 од 
Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87, 31/88,40/88 и 64/88), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА 
НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ СО РАМ-
КИТЕ УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗА-
ДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧ-
НА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА 

КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување монетарно-кредитните 

движења да се остваруваат во рамките утврдени со точка 2 
од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 31/88, 40/88 и 64/88), основните и здружените 
банки (во натамошниот текст: банките) се должни со сво-
јата деловна политика да обезбедат порастот на нивната 
нето домашна актива на 30 ноември 1988 година да изне-
сува најмногу 25,5% над состојбата искажана во образецот 
КНЈ-БИФО на 31 декември 1987 година. 

2. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
го опфаќа збирот на нето девизната пасива и на вкупните 
депозити на комитентите на банките намалени за депози-
тите на самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности. 

Нето девизната пасива, во смисла на став 1 од оваа 
точка, ги опфаќа сите обврски на банките спрема стран-

ство (по основ на земените кредити и по други основи) 
пребиени со побарувањата од странство (девизните резер-
ви, дадените кредити и други побарувања). 

Под вкупни депозити на комитентите, во смисла на 
став 1 од оваа точка, се подразбираат депозитните пари, 
другите депозити по видување и сите орочени и ограниче-
ни депозити, како и здружените средства и хартиите од 
вредност и девизните депозити на граѓаните и стопанство-
то. 

При утврдувањето на нето домашната актива не се 
зема предвид ефектот на промената на курсот на динарот. 

3. Заради остварување на порастот на нето домашна-
та актива на банките утврден со оваа одлука, банките ќе 
преземаат мерки порастот на нивните вкупни пласмани, 
заедно со движењето на другата нето актива, да не го пре-
мине процентот утврден во точка 1 на оваа одлука. 

Пласманите на банките, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се дефинирани во Методологијата на вкупните 
пласмани на банките. 

Другата нето актива ги опфаќа сите позиции од акти-
вата на билансот на банката, надвор од вкупните пласма-
ни на банката од став 2 на оваа точка и надвор од девизни-
те побарувања од странство, намалени за позициите од 
пасивата на билансот, надвор од девизните обврски спре-
ма странство и од вкупните депозити од точка 2 став 3 на 
оваа одлука. 

4. При остварувањето на порастот на нето домашна-
та актива банките се должни да обезбедат приоритет во 
кредитирањето на намените во земјоделството и извозот, 
за кредити од средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, за кредити 
за побрз развој на САП Косово и за кредити з^ отстрану-
вање на последиците од земјотрес. 

5. Банката што ќе го пречекори утврдениот процент 
на порастот на нето домашната актива од точка 1 на оваа 
одлука ќе се смета за кредитно неспособна, во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови на кредитната 
способност на банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86, 30/86 и 10/88) и спре-
ма таа банка ќе се преземат пропишаните мерки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банката нема да се смета за кредитно неспособна ако изно-
сот на пречекорувањето на нето домашната актива е една-
ков или помал од порастот на кредитот од точка 4 на оваа 
одлука остварен во периодот од 1 јануари до 30 ноември 
1988 година над 96%, под услов порастот на другите де-
нарски пласмани во тој период да не преминува 96%. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
банката нема да се смета за кредитно неспособна односно 
спрема таа банка нема да се преземаат пропишаните мер-
ки ако на ниво на сите банки во односната република од-
носно автономна покраина се обезбеди порастот на нето 
домашната актива да се оствари во рамките од точка 1 на 
оваа одлука. 

6. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни до над-
лежната народна банка да достават извештај за остваре-
ниот пораст на нето домашната актива, според книговод-
ствената состојба на 31 октомври 1988 година, а најдоцна 
до 12 декември 1988 година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе достават до Народната банка 
на Југославија збирни извештаи за нето домашната акти-
ва на банките на ниво на републиките односно на авто-
номните покраини и по еден примерок од примените ин-
дивидуални извештаи на банките, во рок од пет дена од 
истекот на рокот за доставување на извештаите на банки-
те од став 1 на оваа точка. 

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе 
ги достават на образецот што ќе го пропише Народната 
банка на Југославија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 116 
4 ноември 1988 година Претседател 
Белград на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 
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846. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86) Сојузниот ко-

митет за сообраќај и врски издава * 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок. 4 ноември 1988 



Петок, 4 ноември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 65 - Страна 1647 



Страна 1648 - Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 ноември 1988 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Во летниот период (од 
1 мај до 29 октомври) 

06,30 24,00 1 
06,30 22,00 2 
06,00 22,30 3 
07,00 23,00 4 
06,30 23,00 5 
06,30 22,30 6 
06,30 23,00 7 

14 „Риека" 07,00 09,00 1 Во летниот период (од 25 
18,00 20,00 1 март до 24 април) 
07,00 09,00 2,5,6 07,00 09,00 1 
07,00 09,00 3 Во летниот период (од 25 
18,15 20,30 3 април до 29 октомври) 
18,15 20,30 7 

06,45 21,15 1 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

07,00 20,30 2, 
18,30 20,30 3 

Во летниот период (од 25 
март до 4 мај) 

18,45 20,45 4 
Во летниот период (од 5 
мај до 16 јуни) 

06,30 22,30 4 
Во летниот период (од 17 
јуни до 31 август) 

06,30 08,00 4 
18,45 22,30 4 

Во летниот период (од 
1 септември до 29 октомври) 

06,30 22,30 4 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

07,00 09,00 5 
Во летниот период (од 25 
март до 6 мај) ѕ 

18,30 21,00 6 
Во летниот период (од 7 
мај до 29 октомври) 

06,30 21,00 6 
Во летниот период (од 25 
март до 7 мај) 

07,00 20,45 7 
Во летниот период (од 8 
мај до 25 септември) 

07,00 22,30 7 
Во летниот период (од 26 

• септември до 29 октомври) 
07,00 20,45 7 

Аеродромот „Риека" ќе биде отворен за слетување 
и полетување на воздухоплови долги до 18 ш, и 
тоа: 
Во летниот период (од 25 
март до 24 април) 

09,00 19,00 1 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

09,00 18,30 3 
Во летниот период (од 25 
март до 4 мај) 

09,00 18,45 4 
Во летниот период (од 17 
јуни до 31 август) 

08,00 18,45 4 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

09,00 18,30 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Во летниот период (од 25 
март до 6 мај) 

09,00 18,30 6 

15 „Ниш" Во зимскиот период (од 30 07,00 10,00 1,2,3,4 
октомври до 25 март) 18,00 21,00 1,2,3,4 

18,00 21,00 1 07,00 10,00 5 
06,00 13,00 2,4 

07,00 10,00 

06,00 10,00 3,5 
18,00 21,00 2,3,4 

Во зимскиот период (од 17 
декември до 25 март) 

20,00 23,00 5 
06,00 11,00 6 
15,00 22,00 6 
07,00 10,00 7 
15,00 18,00 7 

16 „Порторож" Во зимскиот период (од 30 Во летниот период (од 25 „Порторож" 
октомври до 25 март) март до 25 септември) 

21,00 23,00 1,2,7 08,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
Во зимскиот период (од 30 Во летниот период (од 26 
октомври до 28 февруари) септември до 29 октомври) 

05,30 15,00 1,2,3 08,00 17,00 1,2,3,4,5,6,7 
08,00 15,00 4,5,6,7 

Во зимскиот период (од 1 
март до 25 март) 

05,30 17,00 1,2,3 
08,00 17,00 4,5,6,7 

17 „Задар" 06,30 08,15 1,2,4,5 Во летниот период (од 25 „Задар" 
, 11,00 13,00 3 март до 29 октомври) 
05,45 06,45 6 06,30 08,15 1 
18,30 20,30 1,2,3,4 18,45 20,45 1 
18,30 22,30 5 

Во летниот период (од 2 
мај до 17 октомври) 

06,30 08,15 
13,00 00,30 1 

Во летниот период (од 16 
мај до 12 септември) 

05,30 08,15 1 
13,00 00,30 

Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

06,30 21,00 2 
Во летниот период (од 31 
мај до 4 октомври) 

06,30 00,15 2 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

06,30 08,15 3 
19,00 21,00 3 

Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

06,30 13,15 4 
18,30 20,30 4 

Во летниот период (од 12 
мај до 27 октомври) 

06,30 20,30 4 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

06,30 23,00 5 
Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

05,00 06,30 6 
Во летниот период (од 25 
март до 25 јуни) 

05,30 10,30 6 
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2. Воздухопловните пристаништа „Белград" и „Сплит" ќе бидат отворени до 25 март 1989 година и надвор од 
времето на отвореност за случаи на принудно слетување. 

3. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отво-
реност во случаи предвидени во член 191 став 2 од Законот за водушната пловидба. 

4. Времето на отвореност на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословен-
ско време. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухоп-
ловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/88 и 33/88). 

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

У1/01' Број: 7858/1 
2 новември 1988 година 
Белград 

. Претседател 
на Сојузниот комитет за сообраќај 

и врски, 
д-р Драги Данев, е. р. 

847. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА ВЕСНИКОТ „БАЊУ ЕХРКЕЅЅ" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на весникот 
„ОаПу Ехргеѕѕ" од 14 октомври 1988 година, што излегува 
на англиски јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/9 
25 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за именување на заме-
ник на гувернерот на Народната банка на Југославија, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 64/88, се потпадна-
ла долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА 

ГУВЕРНЕРОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Во Одлуката за именување на заменик на гувернерот 
на Народната банка на Југославија, на крајот наместо збо-
ровите: „заменик на гувернерот на Народната банка на Ју-
гославија" треба да стојат зборовите: „заменик на гувер-
нерот на Народната банка на Словенија". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 1 ноември 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за начинот на пресметување на 
ревалоризацијата на средствата, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/88, се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Во летниот период (од 25 
март до 29 октомври) 

11,30 13,00 7 
18,00 19,30 7 

Во летниот период (од 22 
мај до 9 октомври) 

07,30 24,00 7 
18 „Приштина" 07,00 10,00 1 07,00 09,00 1 „Приштина" 

06,30 09,00 3 21,00 23,30 1,2,3 
07,30 16,00 6 07,30 09,30 2 
06,30 10,00 7 05,00 07,00 3,4 
05,00 22,00 5 16,00 23,00 5 05,00 22,00 

04,40 07,00 6 
21,00 23,00 6 
06,00 08,00 7 
23,00 01,00 7 

19 „Осиек" 09,00 17,00 1,2,3,4,5,6 Во летниот период (од 25 
март до 13 јуни и од 19 
септември до 29 октомври) 

07,00 19,00 1,2,3,4,5,6 
Во летниот период (од 13 
јуни до 18 септември) 

07,00 19,00 1,2,3,4,5,6 
22,00 24,00 1,5,6 
06,00 08,00 7 
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И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВА-

ЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА 
Во член 15 став 3 да се избришат по грешка внесените 

зборови: „и редниот број 65". 
Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 4 

ноември 1988 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА 

I 
Се отповикува 
Вујовиќ Светислав од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Костарика со седиште 
во Панама. 

II 
Се назначува 
д-р Емир Хумо, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Панама, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Костарика со седиште во Панама. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 18 
11 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 4 став 2 од Уредбата За управата 
на деловните згради на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/78, 24/82 и 69/83), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА НА 

ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
За директор на Управата на деловните згради на со-
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Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
се става на располагање. 

С. п. п. бр. 1868 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 236 ст. 1 и 2 и член 249 од Законот 
за основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), 
а во врска со член 73 став 4 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните бнаки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува м-р Малик Имери од должноста вице-

гувернер на Народната банка на Југославија поради исте-
кот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот во смисла на одредбата на член 249 од 
Законот за основите на систему на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
се става на располагање. 

С.п.п. бр. 1869 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен соќет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

.Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 1В/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУД-

СТВО И УПРАВА 
Се назначува Благое Николиќ, поранешен потсекре-

тар во Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа, за потсекретар во Сојузниот 
секретаријат за законодавство, правосудство и управа. 

С. п. п. бр. 1870 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, , 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРГ, бр.' 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
Се назначува д-р Боса Ненадиќ, поранешен помош-

ник на претседателот на Сојузниот комитет за законодав-

ство, за помошник на сојузниот секретар за законодав-
ство, правосудство и управа. 

С. п. п. бр. 1871 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен сове!" донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
Се назначува Предраг Матовиќ, поранешен помош-

ник на сојузниот секретар за правосудство и организација 
на сојузната управа, за помошник на сојузниот секретар за 
законодавство, правосудство и управа. 

С. п. п. бр. 1872 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
Се назапчува м-р Томислав Милановиќ, поранешен 

помошник на сојузниот секретар за правосудство и орга-
низација на сојузната управа, за помошник на сојузниот 
секретар за законодавство, правосудство и управа. 

С. п. п. бр. 1873 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
Се назначува Никола Бановиќ, поранешен помошник 

на сојузниот секретар за правосудство и организација на 
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сојузната управа, за помошник на сојузниот секретар за 
законодавство, правосудство и управа. 

С. п. п. бр. 1874 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
Се назначува Соња Мирковиќ, поранешен советник 

на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство, 
за советник на сојузниот секретар за законодавство, пра-
восудство и управа. 

С. п. п. бр. 1875 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Жарко Танасиќ, поранешен советник на 
сојузниот секретар за надворешена трговија, за советник 
на сојузниот секретар за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1876 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/7$, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Филип Костовски, поранешен советник 

на сојузниот секретар за надворешна трговија, за советник 
на сојузниот секретар за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1877 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Јеврем Гоѓевац, поранешен советник на 
сојузниот секретар за надворешна трговија, за советник на 
сојузниот секретар за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1878 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува м-р Чедомир Ковачевиќ, поранешен по-
мошник на претседателот на Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија, за помошник на сојузниот секретар за 
економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1879 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРГ, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Бранко Радовиќ, претседател на Рабо-
товодниот одбор, на Агоокомбинатот „13. јули" во 
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Титоград, за помошник на сојузниот секретар за економ-
ски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1880 
10 октомври 1988 година 
Белград 

сојузниот секретар за надворешна трговија, за помошник 
на сојузниот секретар за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1883 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРГ, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Срѓан Савиќ, поранешен помошник на 
сојузниот секретар за надворешна трговија, за помошник 
на сојузниот секретар за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1881 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Ѓорѓе Хаџи-Михаиловиќ, поранешен 
помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија, 
за помошник на сојузниот секретар за економски односи 
со странство. 

С. п. п. бр. 1884 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Ненад Сунариќ, поранешен помошник 
на сојузниот секретар за надворешна трговија, за помош-
ник на сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство. 

С. п. п. бр. 1882 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Боран Караџоле, поранешен началник 
на Одделението за ЕЕ2, ЕРТА, ОЕСО ц ЕСЕ во Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, за помошник на со-
јузниот секретар за економски односи со странство. 

С. п. п. бр. 1885 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Јанез Бајук, поранешен помошник на 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се назначува Александар Милошевиќ, поранешен со-
ветник на сојузниот секретар за надворешна трговија, за 
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советник на сојузниот секретар за економски односи со 
странство. 

С. п. п. бр. 1886 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 236 ст. 1 и 2 и член 249 од Законот 
за основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), 
а во врска со член 73 став 4 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешува Дмитар Бакиќ од должноста вицегу-

вернер на Народната банка на Југославија поради истекот 
на времето на кое е назначен. 

Именуваниот во смисла на одредбата од член 249 на 
Законот за основите на системот на држената управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
се става на располагање. 

С. п. п. бр. 1887 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува Миодраг Ганиов, поранешен заменик 

на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство, 
за сојузен советник во Сојузниот извршен совет - за зако-
нодавноправни работи. 

С. п. п. бр. 1888 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 236 ст. 1 и 2 од Законот за основи-
те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) и член 73 
став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За вицегувернер на Народната банка на Југославија 

се назначува Жарко Трбоевиќ, потпретседател на РО на 
Југобанка-Здружена банка Белград. 

С. п. п. бр. 1889 
10 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА 
ЛЕТАЊЕТО 4 

За помошник на директорот на Сојузната управа за 
контрола на летањето се назначува Милан Костиќ, пот-
полковник на ЈНА. 

С. п. п. бр. 1892 
13 октомври 1988 година 
Белград , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став'1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и(за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува д-р Миле 
Његован, досегашен самостоен советник - координатор 
во Сојузниот завод за општествено планирање. 

С. п. п. бр. 1893 
13 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот-за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува Слободан 
Стефановиќ, досегашен директор на Марксистичкиот цен-
тар на Градскиот комитет на ОСК Белград. 

С. п. п. бр. 1894 
13 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува д-р Звонимир Маровиќ, досегашен 
директор на Институтот за економско инвестирање во 
Белград. 

С. п. п. бр. 1895 
13 октомври 1988 година 
Белград * 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА 
ЛЕТАЊЕТО 

Се разрешува Добривоје Марковиќ, полковник на 
ЈНА, од должноста помошник на директорот на Сојузната 
управа за контрола на летањето. 

С. п. п. бр. 1896 
13 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23У78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
Се разрешува Владимир Лекиќ од должноста помош-

ник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски со 30 септември 1988 година, поради заминувале на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 1897 
13 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

839. Одлука за привремено регулирање на правото 
на условно слободен увоз на стоки во 1988 го-
дина 1617 

840. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на цената од член 2 став 2 на Законот за ком-
пензации за определени производи и на изно-
сите на компензацијата за пастеризирано мле-
ко 1617 

841. Правилник за техничките нормативи за из-
градба на надземни електроенергетски водови 
со номинален напон од 1 кУ до 400 кУ 1617 

842. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за каматните стапки на средствата депонирани 
кај Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини 1643 

843. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на,банките кај Народна-
та банка на Југославија 1643 

844. Одлука за начинот и роковите за одобрување 
аванс, испраќање, полагање и пренос на девизи 
на сметките на Народната банка на Југослави-
ја остварени со откуп на ефективни странски 
пари, чекови, и кредитни писма и со продажба 
на бензински бонови 1643 

845. Одлука за обврска за усогласување на порас-
тот на нето домашната актива на банките со 
рамките утврдени со Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година 1645 

846. Наредба за времето во кое воздухопловните 
пристаништа мораат да бидат отворени 1646 

847. Решение за забрана на внесувањето и растура-
њето на весникот „ОаПу Ехргеѕѕ" 1650 

Исправка на Одлуката за именување заменик на гу-
вернерот на Народната банка на Југославија — 1650 

Исправка на Правилникот за измени и дополненија 
на Правилникот за начинот за пресметување 
на ревалоризацијата на средствата 1651 

Укази 1651 
Назначувања и разрешувања 1651 
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