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291. 
Врз основа на членот 12 од Уредбата за спре-

чување и отстранување на маларијата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/59), Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за народно здравје пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУ-

ВАЊЕ НА МАЛАРИЈАТА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Здравствените и други мерки со цел за спре-

чување, отстранување и искоренување (ерадикација) 
на маларијата, како и лекувањето на заболените 
од. маларија, се преземаат на начинот предвиден 
со одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Мерките во смисла на претходниот член, ако 

не е предвидено поинаку со одделни одредби од 
овој правилник, се преземаат: 

1) на територијата на Народна Република Ср-
бија: на подрачјето на Панчевачки Рит и во око-
лиите Врање, Лесковац, Краљево, Ниш и Заечар 
(зона I — со седиште во Белград) и на подрачјето 
на Автономна Косовско-метохиска Област, освен 
на терените над 900 метра надморска височина 
(зона III — со седиште бо Приштина); 

2) на целата територија на Народна Република 
Македонија, освен на терените над 900 метра над-
морска височина (зона II — со седиште во Скопје); 

3) на територијата на Народна Република Црна 
Гора: на маларичните подрачја на Црногорското 
Приморје, во околината на С к а д а р с к о г Езеро и во 
долината на реката Зета (зона IV — со седиште во 
Титоград); 

4) на територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: во долината на реката Неретва од 
Коњиц, вклучувајќи го и Јабланичкото Езеро, до 
Метковиќ, во Посавина, Подриње и Западна Босна 
(зона V — со седиште во Сараево); 

5) на територијата на Народна Република Хр-
ватска: во околиите Метковиќ, Макарска, Шибеник, 
Сплит и Задар и на островите: Дрес, Лошињ и Раб 
(зона VI — со седиште во Загреб); 

6) на подрачјата што ќе ги определи надлежни-
от републички совет за народно здравје врз основа 
на членот 4 став 3 од Уредбата за спречување и 
отстранување на маларијата. 

Републичките совети за народно здравје мо-
жат, по потреба, да создаваат подзони, ако, со цел 
за поуспешно спроведување на мерките за искоре-
нување на маларијата, го бараат тоа стручни, адми-
нистративни или географски причини. 

Член 3 
Мерките со цел за спречување, отстранување и 

искоренување на маларијата ги преземаат здрав-
ствените установи и органите предвидени со одред-
бите од овој правилник. 

Член 4 
Материјалните средства за спроведување на 

мерките со цел за искоренување на маларијата мо-

жат да се употребат само за преземање на мерки-
те предвидени со одредбите од овој правилник. 

И. Пријавување на заболувањата и евиденција за 
заболувањата 

Член 5 
Секој микроскопски утврден или клинички сом-

ничав случај на заболување од маларија (во на-
тамошниот текст: заболување) на територијата на 
Југославија, му се пријавува на органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на народното здравје (во натамошниот текст: 
органот на управата) на чие подрачје заболеното 
лице има живеалиште и на чие подрачје се поја-
вило заболување. 

Пријавата, во смисла на претходниот став, се 
поднесува во срок од два дена од денот на утврде-
ното заболување односно сомневање дека постои 
заболување. Пријавата се поднесува на образецот 
за пријавување на другите заразни болести, за кои 
со посебни прописи е предвидено задолжително 
пријавување. 

Член 6 
Заболувањето се одјавува само ако болниот 

умрел од маларија. 
Одјавувањето го врши здравствената установа 

во која болниот умрел или здравствениот службе-
ник што ќе ја утврди смртта на заведениот од ма-
ларија. 

Одјавата му се доставува на надлежниот орган 
на управата на кој му е доставена пријавата за 
заболувањето. 

Член 7 
Органот на управата е должен за подрачјето 

на својата општина, врз основа на примените при-
јави, да води евиденција за сите утврдени случаи 
на заболување. Оваа евиденција се води посебно 
на- образецот Мал-4. 

Од примената пријава за заболувањето органот 
на управата по еден препис му доставува на око-, 
лискиот и на републичкиот хигиенски завод. 

III. Мерки за истражување на болни и 
паразитоносци 

Член 8 
Активното истражување на болни и паразито-

носци (во натамошниот текст: активен надзор) го 
спроведува здравствената установа што ќе ја опре-
дели советот на околискиот народен одбор надле-
жен за работите на народното здравје, а во Авто-
номна Косовско-метохиска Област и во Народна 
Република Црна Гора — обласниот односно репу-
бличкиот совет за народно здравје. 

Член 9 
Активниот надзор се врши периодично, а н а ј -

малку еднаш месечно, со обиколување на сите куќи 
и населби на соодветното подрачје во времето од 
1 април до 31 октомври секоја година. 

За вршењето на активен надзор здравствената 
установа определува потребен број здравствени 
службеници. 

Член 10 
Здравствениот службеник со обиколување 

истражува фебрилни лица и од секое такво лице, 
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како и од лице за кое се сомнева дека заболело од 
маларија, зема густа капка крв од ушната ресица и 
ја доставува заради преглед на маларија до опре-
делена здравствена установа, заедно со податоците 
на образецот Мал-6 за лицето чија крв испраќа на 
преглед. 

Член 11 
Ако со прегледот на крвта се утврди заболу-

вање, се зема заради преглед на маларија и крв од 
сите лица што живеат во истото домаќинство со за-
болениот, како и од лицата од соседните домаќин-
ства. 

Ако по пат на епидемиолошка анкета и извр-
шен контролен преглед на крвта не се утврди из-
вор на зараза во местото на живеењето на заболе-
ниот, тоа место, како и работното место на заболе-
ниот, се става под епидемиолошки надзор. 

Член 12 
Здравствениот службеник води на образецот 

Мал-3 дневник на активниот надзор, врз основа 
на податоците од тој дневник составува десетдне-
вен извештај за извршениот активен надзор на 
своето подрачје и го доставува на образецот Мал-5 
до здравствената установа определена за вршење 
активен надзор. 

Член 13 
Со цел за утврдување на распространетоста на 

маларијата на некое подрачје, во определени учи-
лишта се зема густа капка крв од школските деца 
и се врши преглед на нивната шпинатка (сплено-
метрија). 

Училиштата од претходниот став ги определу-
ва околискиот хигиенски завод, а ако на подрач-
јето на околијата нема ваков завод, училиштата 
ги определува републичкиот хигиенски завод. 

Член 14 
Од лицата од подрачјето од членот 2 на овој пра-

вилник што се прегледуваат или се лекуваат во 
стационарни или амбулантно-поликлинички уста-
нови, а се фебрилни или се сомнева дека заболеле 
од маларија, се зема густа капка крв заради пре-
глед на маларија. 

Ако во здравствената установа нема можност 
за преглед на крв на маларија, крвта со подато-
ците наведени во образецот Мал-б и се доставува 
на преглед на најблиската здравствена установа 
во која постојат за тоа услови. 

Член 15 
На лицата ка ј кои микроскопски е утврдено за-

болување, крвта се контролира најмалку еднаш за 
време на епидемскиот период, а секој пат кога ка ј 
овие лица ќе се јави фебрилна состојба — за вре-
ме додека се водат во евиденцијата на заболените. 

На лицата за кои, според клиничките наоди се 
сомнева дека , заболеле од маларија, крвта им се 
контролира до крајот на епидемскиот период. 

Контролата на крвта во смисла на претходните 
ставови ја врши здравствената установа од членот 
9 на овој правилник. 

Член 16 
Советот на околискиот народен одбор надлежен 

за работите на народното здравје, а во Автономна 
Косовско-метохиска Област и во Народна Републи-
ка Црна Гора — обласниот односно републичкиот 
совет за народно здравје, ги определува здравстве-
ните установи што ќе вршат преглед на крвта на 
маларија. 

Член 17 
Здравствениот службеник што врши преглед на 

крвта на маларија води посебен дневник за прегле-
дот на крвта. 

Овој дневник има рубрики: реден број, датум, 
фамилијарно, татково и родено име на прегледа-
ниот, негови години на возраста, адреса, куќен број, 

општина, наод на крвта, кој ја испраќа крвта на 
преглед, на кој треба да му се упати наодот на крв-
та и забелешки. 

- Член 18 
Со цел за спречување на ширењето на заболу-

вањата, сите здравствени установи на територијата 
на Југославија се должни да ја следат можноста за 
појава на заболувања и, во случај на појава на 
заболување, да го известат надлежниот хигиенски 
завод (пасивен надзор). 

IV. Резидуалне прскање 
Член 19 

Прскањето на сите простории за живеење на 
луѓе, како што се куќи, вајати и ел., и за сместу-
вање на домашни животни, како што се штали, ко-
тари, трла, кафези за живина и ел., со средствата 
од членот 24 на овој правилник (во натамошниот 
текст: резидуалне прскање) се врши на подрачјата 
од членот 2 на овој правилник што ги определува 
надлежниот републички совет за народно здравје 
по предлог од Централниот хигиенски завод, одно-
сно во Народна Република Србија по предлог рд 
Хигиенскиот институт. 

Член 20 
Резидуалното прскање го организира органот 

на управата по пат на екипи за прскање, а го спро-
ведува здравствената установа од членот 9 на овој 
правилник. 

Резидуалното прскање мора да се врши во те-
кот на 1960, 1961 и 1962 година, а ако треба — и по 
овој период, сче- додека не се искорени маларијата 
на соодветното подрачје. 

Резидуалното прскање се врши во периодот од 
20 април до 31 мај, а на подрачјата на кои се од-
гледува свилена кокона за домашна дејност прска-
њето може да се врши во периодот од 10 јуни до 
15 јули. 

Член 21 
Во селските населби со поволни орохидрограф-

ски услови за развој на ларвите и за значителна 
густина на популацијата на анофелите, во кои ќе 
се утврдат повеќе случаи на заболување, мора да 
се врши {Гезидуалио прскање на барите и мочури-
шните терени, заради намалување на популацијата 
на анофелите. 

Во градските .населби се врши резидуалне пр-
скање на жариштата и терените околу овие насел-
би, заради создавање на заштитен појас од доста-
точна широчина меѓу жариштето и леглото на лар-
вите од анофели. 

Прскањето од претходните ставови се врши по 
предлог од републичкиот хигиенски завод. 

Член 22 
Ако заболувањето се појави надвор од подрач-

јата од членот 2 на овој правилник, веднаш по 
утврдувањето на случаите на заболување ќе се из-
врши резидуалне прскање во жариштето и околу 
жариштето. Ова прскање ќе се врши во текот на 
наредните две години. 

Член 23 
Резидуалното прскање го вршат екипи за пр-

скање. 
Екипата за прскање се состои од најмногу три 

члена. 
Подрачјето на работата на одделни екипи го 

определува органот на управата. 

Член 24 
Резидуал»ното прскање се врши со инсектицид 

со резидуално дејство (ДДТ) во форма на 25%-ен 
концентрат за емулзија, така што на секој квадра-
тен метар површина за прскање да доаѓаат 2 грама 
ДДТ-супстанција. 
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За ова прскање можат, по предлог од Сојузниот 
завод за народно здравје, да се користат и други 
инсектициди или нивни смесови. 

Член 25 
Во местата што ќе ги определи околискиот хи-

гиенски завод ќе се установи контролна штала, за-
ради контролирање на ефикасноста на прскањето. 

Член 26 
За вршење резидуално прскање можат да се 

ангажираат службеници односно работници што се 
упатени во техниката на прскањето (прскани). 

При прскањето, лицата од претходниот став 
мораат да бидат заштитени со специјална опрема: 
работна кошула, работна облека, заштитна кала и 
чевли, а по потреба и со заштитни нараквици и 
маска односно респиратор. 

Член 27 
За шеф на екипа за прскање може да се опре-

дели само здравствен службеник, по можност хи-
ти еничар, упатен во методите за отстранување на 
маларија, а особено во начинот на вршењето на 
резидуалне прскање. 

Член 28 
Шефот на екипата за прскање раководи со ре-

зидуалното прскање на соодветното подрачје и се 
грижи: 

1) за извршувањето на дневната програма и 
неделниот план на прскањето; 

2) за правилното изведување на прскањето; 
3) за исправноста на прскалките и на другиот 

прибор; 
4) за квалитетот на инсектицид от и за пригот-

вувањето на пропишаната емулзија за прскање; 
5) прскачите за време на прскањето да носат 

лични заштитни средства предвидени во членот 26 
став 2 на овој правилник; 

6) населението да биде благовремено известено 
за прскањето; 

7) секоја зграда, како и ѕидовите и таваницата 
на секоја просторија, да бидат прскани според те-
хничките прописи; 

8) намештајот и предметите на покуќнина по-
ради прскање да не бидат оштетени; 

9) да ја извести здравствената установа од чле-
нот 9 на овој правилник ако узнае за некој фебри-
лен болен. 

Шефот на екипата врши попис на прсканите 
домови на своето подрачје и податоците во врска 
со извршеното прскање ги внесува во образецот 
Мал-1. Врз основа на овие податоци тој составува 
десетдневен извештај на образецот за извршеното 
прскање Мал-2, од кој еден примерок му доста-
вува на надлежниот орган на управата, а друг — 
на здравствената установа определена за спроведу-
вање на прскањето. 

Член 29 
Здравствените установи од членот 9 на овој 

правилник организираат редовни и вонредни оби-
колувања на екипите, заради вршење ко1д?рола над 
техниката на прскањето и над земањето на мостри 
на струганки од прсканите ѕидови со цел за утвр-
дување на депозитот на ДДТ. 

Член 30 
Републичките хигиенски заводи се должни да 

ги испитуваат видовите комарци што се појавуваат 
во односната народна република и да ја следат 
нивната резиденција врз употребените инсектициди. 

V. Лекување на заболените 
Член 31 

Лекувањето на лица заболени од маларија се 
врши, по правило, амбулантно и дома. 

Член 32 
Лекарот што ќе утврди заболување го известу-

ва заболеното лице за карактерот на заболувањето 
и за обврската да се лекува, како и за штетните 
последици за него и за околината што можат да 
настанат поради одбегнување или прекинување на 
лекувањето. 

Член 33 
Лицето заболено од маларија е должно да се 

лекува уредно. 
Со цел за потполно излекување заболеното 

лице е должно во текот на лекувањето да се одзове 
на секоја покана заради преглед и повторно да-
вање крв. 

Заболеното лице се лекува и се става под 
здравствен надзор за време од три години ако е 
заразена со P. vivax и P. malariae, а за време од 
две години ако е заразено со P. falciparum. 

Член 34 
Ако е утврдено заболувањето, на болниот му се 

дава Chloroquine. или Primaquine и Daraprim, а по-
доцна состојбата на болниот треба да се следи и да 
се контролира за време од две години. 

Ако се сомнева дека постои заболување, при 
земањето на густа капка крв на болниот му се дава 
Pyrimethamine, и тоа: 50 мг за возрасни, 25 мг за 
деца од 7 до 15 години, 12,5 мг за деца од 1 до 6 
години и 6 мг за деца до една година. 

Сојузниот завод за народно здравје ќе пропише, 
по потреба, и други видови лекови за лекување од 
маларија, како и начинот на нивната употреба. 

VI. Заеднички одредби 
Член 35 

Сојузниот завод за народно здравје: 
1) подготвува план и програма за искоренување 

на маларијата, и во врска со тоа ја координира ра-
ботата »а републичките хигиенски заводи; 

2) ја предлага височината на финансиските 
средства потребни за отстранување и искоренува-
ње на маларијата; 

3) прибира податоци за движењето на отстра-
нувањето на маларијата и за тоа му доставува из-
вештај на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје. 

Член 36 
Републичкиот хигиенски завод: 
1) изработува план и програма за искоренување 

на маларијата на територијата на односната народ-
на република и ја координира работата на околи-
ските хигиенски заводи; 

2) им дава упатства на здравствените службе-
ници што ги спроведуваат мерките против мала-
рија; 

3) ги контролира установите што вршат преглед 
на крвта на маларија, земајќи притоа 10% од пре-
паратите заради контролен преглед; 

4) им ја предлага на републичките извршни со-
вети и на околиските односно општинските народни 
одбори височината на средствата потребни за спро-
ведување на мерките против маларија; 

5) го организира обиколување™ на терените за 
време на маларичната сезона; 

6) организира курсеви за оспособување на здрав-
ствените службеници за спроведување на мерките 
против маларија, и за таа цел дава потребни упат-
ства; 
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7) му доставува месечни извештаи за својата 
работа на Сојузниот завод за народно здравје. 

Член 37 
Околискиот хигиенски завод, во соработка со 

републичкиот хигиенски завод: 
1) го разработува планот и програмата за иско-

ренување на маларијата на своето подрачје; 
2) организира курсеви за прскачи и шефови на 

екипи за прскање; 
3) организира контрола над прскањето, лекува-

њето на заболените и слично; 
4) се грижи за образованието и работата на еки-

пите за прскање; 
5) организира стручен надзор над работата на 

екипите за прскање, над вршењето на преглед на 
маларија и над лекувањето на заболените. 

Член 38 
Здравствените установи од чл. 9 и 37 на овој 

правилник се должни да им поднесуваат месечни 
извештаи на републичките хигиенски заводи за из-
вршувањето на планот за искоренување на малари-
јата до 10-тиот ден во месецот за изминатиот период, 
на образецот Мал-7. 

Член 39 
Обрасците Мал-1 до 7 се отпечатени кон овој 

правилник и се негов составен дел. 
Член 40 

Републичките совети за народно здравје ја орга-
низираат контролата на потрошувањето на средства-
та и материјалите наменети за искоренување на ма-
ларијата. 

Член 41 
Надзор над придржувањето за одредбите од овој 

правилник и над спроведувањето на пропишаните 
здравствени мерки од страна на органите, устано-
вите и граѓаните, вршат органите на санитарната 
инспекција. 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр 06-419/24 
9 мај I960 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје, 
др Херберт Краус, е. р. 

Околија 
Општина 
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Височина надморска 

Образец Мал-1 
(формат: 2,10 X 297 мм) 

ДДТ кг 

Број на домови 
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Населба 
ДНЕВНИК НА АКТИВНИОТ НАДЗОР 

Општина 

Образец Мал-3 
(формат: 297 X 210 мм) 

Околија 

1 2 3 4 5 6 
Реден 
број 

Фамилијарно, татково 
и родено име 

Години 
на 

возраста 

1 i 

Куќен 
број 

Д а т у м н а п о с е т а т а и н а о д на к р в т а 
Забелешка Реден 

број 
Фамилијарно, татково 

и родено име 
Години 
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возраста 
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Куќен 
број мај јуни | јули август септември октомври 

Забелешка 
Години 

на 
возраста 

1 i 1 ! 

Околија 
Хигиеничар 

СПИСОК НА ЗАБОЛЕНИТЕ ОД МАЛАРИЈА 
евидентирани на подрачјето на општината 

Образец Мал-4 
(формат: 210 X 297 мм) 

Реден 
број 

Фамилијарно, татково 
и родено име 

Години 
на возраста 

Населба и 
куќен број 

Микроскопски 
утврдена 
маларија, 

датум 

Лекување, 
контрола, 

датум Забелешка 
Фамилијарно, татково 

и родено име 
Години 

на возраста 
Населба и 
куќен број 

Микроскопски 
утврдена 
маларија, 

датум I II III IV 
Забелешка 

Образец Мал-5 
(формат: 210 X 146 мм) 

ДЕСЕТ ДНЕВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНИОТ НАДЗОР 

Анкетар: Општина: Околиј а: 
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КОМЕНТАР: 
Потпис: 

Образец Мал-6 
(формат: 210 X 148 мм) 
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Реден 
број 
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и родено име 

Години на 
возраста 
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број НОО Дали болувал-ла 

од маларија 

Установа која треба да биде известена за резултатот на микроскопскиот преглед на крвта 

Место Потпис, 
196— 

во : 

•1 
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Страна 1 

ј јР Образец Мал-7 
Околија (формат: 420 X 297 мм, пресвиткан 
Општина на формат 210 X 297 мм) 

Година 
Зона 
Подзона 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РАБОТАТА НА ЕРАДИКАЦИЈА НА МАЛАРИЈАТА 

за 19 

Епидемиолошка ситу ациј а: 
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II Резидуалне прскање Страна 3 

Број На 
населби 

Број на 
домови 
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жители 

Површина 
во м* 

И з о с т а н а л 

домови 
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во м2 

Концентрација 
на ДДТ м ! 
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Време на спроведувањето 
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во ха в и д површина 
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Фреквенција 
на примената 
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IV Активно истражување V Хеми строфи ла кса 

Еро | 
ј Број на 

на на- ! жители 
селби ј 

БРОЈ 
на 

мостри 
на крв 

П о з и т и в н и 
Нега-
тивни 

Еро | 
ј Број на 

на на- ! жители 
селби ј 

БРОЈ 
на 

мостри 
на крв 

vivax malariae falcipa-
rum mixta 

Нега-
тивни Н а е е л б а 

^ Еро* 
на лица 

Применував 
лек 

Потрошувачка 
на лекови 

VI Малариометриски мерења У П Етимолошки испитувања на осетливоста 
_ _ на анофели 

Број на 
определени 

училишта 

БРОЈ н а 
прегледани 

цеца 

Спленични Паразит. 
Датум на 

испитувањето М е с т о 
ЈНД 

анофели Метода 
LD 
50 

Број на 
определени 

училишта 

БРОЈ н а 
прегледани 

цеца 6poi 
зголемен % 

број 
позитив. % 

Датум на 
испитувањето М е с т о 

ЈНД 
анофели Метода 

LD 
50 

1 1 
• i 

1 1 

VIII К а д а р 

Лекари Микроскопи Здравствени техничари 

шофери камиони камионети 
теренски 

возила 
велоси-

педи шофери камиони камионети 
теренски 

возила 
велоси-

педи 

X Финансиски издатоци Страна 4 

Л И Ч Н И О П Е Р А Т И В Н И Ф У Н К Ц И О Н А Л Н И 

Спецификација Дин. Спецификација Дин Спецификација Дин 

XI Коментар 

292. 
Врз основа на членот И оддел III точка 4 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1в/58 и 18/59), во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи во смисла на членот 3 став 2 од 
Основниот закон за прекршоците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/59), Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ЗА-

ШТИТАТА ОД ПОЖАР НА БРОДОВИТЕ НА 
ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Патничките бродови на трговската морнарица 
на ФНРЈ до заклучно 1.000 БРТ што не вршат 
меѓународни патувања и товарните бродови, како 

и со нив изедначените бродови до заклучно 500 
ВРТ без оглед на видот на патувањето и гро, i-
ците на пловидбата, мораат, според одредбите од 
овој правилник, да бидат снабдени со уреди за за-
штита од пожар. 

Со електрични инсталации според одредбите од 
овој правилник, мораат да бидат снабдени патнич-
ките бродови од претходниот став, како и бродо-
вите за товар и со нив изедначените бродови од 
над 200 до заклучно 500 ВРТ. 

Патничките бродови без оглед на тонажата 
што вршат меѓународни патувања и патничките 
бродови од над 1 .ООО ВРТ што не вршат такви 
патувања, како и бродовите за товар и со нив 
изедначените бродови од над 500 ВРТ без оглед на 
видот на патувањето и границите на пловидбата, 
мораат да бидат снабдени со електрични инстала-
ции и уреди за заштита од пожар според одред-
бите од Меѓународната конвенција за заштита на 
човечките животи на море (Лондон, 1948). 



Страна 460 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 1 јуни I960 

Член 2 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат на новите бродови. 
На постој канте бродови и на бродовите во 

градба ќе се применуваат одредбите од овој пра-
вилник ако не е пропишано поинаку. 

На техничките пловни објекти ќе се приме-
нуваат посебни прописи. 

Член 3 
Во смисла на овој правилник се сметаат: 
1) како патнички бродови, покрај бродовите 

што превезуваат повеќе од 12 патници, — бродо-
вите за управни, санитетски, забавни, спортски и 
други слични цели; 

2) како бродови изедначени со бродовите за 
товар — рибарските бродови, реморкерите, бродо-
вите-работилници, светилничарските бродови, бро-
довите за полагање кабели и другите бродови без 
механички погон; 

3) како нови бродови — бродовите чија коби-
лица е поставена по влегувањето во сила на овој 
правилник; 

4) како бродови во градба — бродовите чија 
кобилица е поставена пред влегувањето во сила на 
овој правилник, но кои на денот на неговото вле-
гување во еиле се наоѓаат уште во градба; 

5) како постојни бродови — бродовите што на 
денот на влегувањето во сила на овој правилник 
се наоѓаат во пловидба, распрема, обнова или ре-
конструкција. 

Член 4 
Надлежниот орган на управата во поморство^ 

на кој пред почетокот на градбата или преправа-
њето му се поднесува нацрт на бродот заради да-
вање евентуални забелешки за способноста на бро-
дот за пловидба, е должен, со цел за давање евен-
туални забелешки во поглед на фиксните уреди 
(уредите прицврстени за конструкцијата ва бро-
дот) за заштита од пожар на патнички брод од 
над 50 ВРТ и товарен брод од над 100 ВРТ, да побара 
мислење од надлежниот републички државен се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Ако при градбата на бродот дојде до измена 
на одобрениот проект во поглед на фиксните уреди 
за заштита од пожар на бродот од претходниот 
став, надлежниот орган на управата во помор-
ството пред да ја одобри измената на проектот е 
должен да побара мислење од надлежниот ре-
публички државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Член 5 
Исправноста на електричните инсталации и на 

уредите за заштита од пожар на бродот се утвр-
дува со прегледот во смисла на одредбите од Уред-
бата за утврдувањето способноста за пловидба на 
бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ 
(„Службен лист на> ФНРЈ", бр. 40/50). 

При вршењето на основе« преглед на бродот 
(член 4 став 1 од Уредбата за утврдувањето спо-
собноста за пловидба на бродовите од трговската 
морнарица на ФНРЈ) учествува и претставник од 
надлежниот републички државен секретаријат за 
внатрешни работи кој со органот што врши осно-
вен преглед на бродот е должен да даде мислење 
за исправноста на уредите за заштита од пожар. 

Органот што врши редовен и вонреден преглед 
на бродот може да побара од надлежниот републи-
чки државен секретаријат за внатрешни работи да 
учествува при вршењето на овие прегледи. Во тој 
случај републичкиот државен секретаријат за вна-
трешни работи е должен да учествува при врше-
њето на овие прегледи и да даде свое мислење за 
исправноста на уредите за заштита од пожар. 

Член 6 
Електричните инсталации и уредите за за-

штита од пожар мораат на бродовите да се одр-
жуваат во исправна состојба и да бидат постојано 
спремни за употреба. 

Лицето што врши преглед на инсталациите и 
уредите од претходниот став е должно најдената 
состојба и издадените налози за отстранување на 
утврдените неисправности на овие инсталации и 
уреди да ги забележи во книгата за преглед и над-
зор (член 58 од Правилникот за извршување на 
Уредбата за бродските исправи и за книгите на 
бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ —-
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/51 и 41/51). 

Член 7 
На бродовите на трговската морнарица на 

ФНРЈ што според одредбите од овој правилник 
мораат да имаат електрични инсталации" и уреди 
за заштита од пожар, нема да им се дозволи пло-
видба ако тие инсталации и уреди ги немаат, или 
ако истите не им одговараат на одредбите од овој 
правилник. 

Нема да им се дозволи пловидба ниту на бро-
довите кои, според одредбите од овој правилник, 
не мораат да имаат електрични инсталиции, ако 
тие инсталации ги имаат но не се изведени според 
одредбите од овој правилник. 

И. ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 
1. Изведување на инсталациите 

Член 8 
Електричните инсталации мораат да бидат из-

ведени според важечките норми на некој од приз-
наените класификациони заводи и такви да не 
претставуваат опасност од избувнување на пожар 
или на други незгоди што можат да ја загрозат 
безбедноста на бродот, посадата и патниците. 

Електричните инсталации мораат да бидат 
такви што во случај на опасност на бродот, да 
овозможат во секој случај работа на сите служби 
неопходни за сигурноста на бродот. 

• 
2. Извори на електрична енергија на патничките 

бродови 
Член 9 

Патничките бродови на кои електричната 
енергија им е единствено средство за задвижу-
вање на помошните машини што служат за сигур-
ност на бродот, мораат да имаат, и тоа: 

1) бродовите до заклучно 200 ВРТ — еден извор 
на електрична енергија (генератор) на сопствен 
погон (погон независен од главната погонска ма-
шина на бродот); 

2) бродовите од над 200 до заклучно 500 ВРТ 
— најмалку два извора на електрична енергија, од 
кои еден може да биде приклучен за главната по-
гонска машина односно мотор на бродот; 

3) бродовите од над 500 ВРТ — два извора на 
електрична енергија на сопствен погон. 

Силата на овие извори на електрична енергија 
мора да биде толкава што да му овозможува на 
бродот функционирање на службите потребни за 
негова сигурност, а силата на секој одделен извор 
— да овозможува функционирање на калничната 
и пожарната цицалка, непропуските врати, освет-
л е н о т о за нужда и уредите за тревога. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на 
постојните бродови и бродовите во градба. 

Член 10 
Патничките бродови од над 500 ВРТ мораат, 

покрај изворите на електрична енергија наведени 
во претходниот член, да имаат и еден помошен из-
вор на електрична енергија, чија работа е неза-
висна од главниот бродски извор на електрична 
енергија, кој мора да биде сместен над преградната 
палуба и надвор од ровот на погонекиот простор. 

Помошниот извор на електрична енергија од 
претходниот став мора да биде самостоен дизел-
агрегат или батерија на акумулатори што во слу-
ча ј на нужда може најмалку 12 часови да произ-
ведува електрична енергија достаточна за функ-
ционирање на осветлението за нужда на бродот. 
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3. Заштитни мерки против несреќен случај 
Член 11 

Сите изложени метални делови на електричните 
уреди и на електричната опрема (обвивки на ка-
бели, ку кишта) што не се определени да бидат под 
напон, но кои во случај да се расипат би можеле 
да бидат под напон, мораат на бродовите чија струја 
има над 24 волти напон, да имаат спој со трупот на 
бродот. Сите електрични апарати мораат да бидат 
конструирани и инсталирани на бродот така што 
при нормална употреба да не предизвикат опасност 
од незгоди. 

Металните 'скелети на сите преносни ламби, 
алат и сличен прибор, што сочинуваат дел од 
електричната опрема на бродот, а се предвидени 
за напон од 40 волти или повеќе, мораат да имаат 
спој со трупот на бродот преку приклучниот вод 
во доводниот кабел. 

Разводните електрични плочи мораат да бидат 
конструирани и инсталирани така што да бидат 
лесно пристапни од нивната предна или задна 
страна и да не претставуваат опасност за лицата 
што paKveaaT со нив. Тие мораат да бидат зашти-
тени отстрана и одзади со соодветна ограда или со 
друго заштитно средство, а на подот, околу пло-
чата, мора да биде поставен тепих или решетка 
што не се спроводник на електрицитет. Н©изоли-
раните делови на кои напнатоста спрема маката 
преминува 250 волти ка ј истосмерна струја или 150 
волти ка ј наизменична струја, не смеат да бидат 
инсталирани на предната страна од која и па е 
разводна плоча или контролна табла. 

Одредбата од претходниот став на овој член 
се применува на постојните бродови и бродовите 
во градба, ако е тоа конструктивно изводливо. 

4. Заштитни мерки за спречување ножар 
Член 12 

На патничките бродови и на бродовите за пре-
воз на течно гориво мораат да се преземат и след-
ните заштитни мерки: 

1) враќањето на струјата низ трупот на бродот 
не смее да се употреби за круговите на погонот, 
за греење и осветление; 

2) сите метални плаштови и оклопи на кабе-
лите мораат да бидат непрекинати и уземјени на 
бродскиот труп; 

3) кабелите мораат да бидат снабдени со ме-
тален плашт или со соодветен несогорлив оклоп; 

4) споевите на сите водови мораат да бидат 
изведени само во опојните или излезните кутии, 
кои мораат да бидат изработени од незапалив ма-
теријал и без никакви отвори преку кои би можел 
да се прошири пожарот; 

5) уредите за осветление мораат да бидат на-, 
местени така што да го спречат порастот на тем-
пературата кој може да ги оштети кабелите и да 
го спречат прекумерното загрејување на околниот 
материјал; 

6) кабелите мораат да бидат поставени така 
што да се одбегне нивно абење или друго оште-
тување; 

7) секој одделен круг мора да биде заштитен 
против преоптоварување, а допуштаната макси-
мална струја во секој круг мора да биде перма-
нентно назначена на осигурувачите или ре леите; 

8) а к у м у л а т о р и т е батерии мораат да бидат 
сместени во одделни кутии или простории што мо-
раат добро да се проветруваат; 

9) направите што би можеле да произведат 
електрични лакови не смеат да се инсталираат во 
просторијгета намената за сместување на акумула-
торите, како и во просториите во кои би можеле 
да се собираат запаливи гасови. 

Член 13 
Електричните радијатори мораат да бидат при-

цврстени и така градени да не постои опасност од 
пожар. 

Забранета е употреба на радијатор од отворен 
тип. 

5. Уреди за сигнализација 
Член 14 

Ако патничките бродови од над 500 ВРТ немаг«т 
детектори за откривање пожар, мораат да бидат 
снабдени со уред за сигнализација на пожар, со 
кој од просториите определени за престојување на 
патниците и посадата ќе се сигнализира на запо-
ведничкиот мост за пожарот во тие простории. 

6. Алармен уред 
Член 15 

Патничките бродови од над 500 ВРТ мораат да 
имаат алармен уред за известување на посадата и 
патниците за опасноста на бродот, кој се состои од 
низа елекрични ѕвончиња кои, кога ќе се активи-
раат, непрекинато ѕвонат. Електричните ѕвончиња 
мораат да бидат распоредени на бродот така што 
ѕвонењето силно да се слуша во сите простории 
за посадата 'и патниците, како и во работните 
простории. 

Направата за активирање на алармниот уред 
мора да биде сместена во кормиларницата. 

III. УРЕДИ И МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ПОЖАР 

1. Проветрување на просториите 
Член 16 

На краиштата на влезните и излезните отвори 
за проветрувања мораат да постојат средства за 
затворање, на кои во случај на пожар може лесно 
да им се пристапи. 

На бродовите на кои постојат направи за меха-
ничко проветрување, овие направи, освен вентила-
торите во просториите за погон на бродот, мораат 
да бидат снабдени со контролни направи што ово-
зможуваат сите направи за проветрување да можат 
да бидат запрени од едно место на отворената па-
луба на бродот. 

Одредбите од овој член не се применуваат на 
постојните бродови. 

2. Лифтови, окна и оџаци 
Член 17 

Вертикалните ровови за доведување светлина и 
воздух во патничките и другите простории, како и 
сите други ровови (на пример, за електрични ка-
бели ити.) на патничките бродови мораат да бидат 
градени од челик или друг соодветен метал и кон-
струирани така што да спречуваат преминување на 
чад и пламен од едно меѓупалубје во друго. Рово- -
вите за доведување светлина и воздух мораат да 
бидат снабдени со соодветни капаци против чад, 
така што секој простор низ кој минуваат тие да 
биде изолиран во случај на пожар. 

Оџаците на куји ските печки мораат да имаат 
ефикасна изолација. 

Одредбите од ставот 1 на овој член не се при-
менуваат на постојните бродови и бродовите во 
градба, како ниту на бродовите од дрвена кон-
струкција. ^ 

3. Скалишта 
Член 18 

Сите скалишта под најниската отворена палуба 
на патничките бродови од над ЗОО ВРТ мораат да 
имаат челични скелети. 

Одредбата на претходниот став не се.применува 
на постојните бродови и бродовите во градба, под 
услов органот надлежен за издавање пловидбена 
дозвола да утврди дека, со цел за спречување по-
ж а р на определен брод, примената на одредбата од 
претходниот став на овој член не е неопходна. 

4. Излез« за спасување 
Член 19 

На сите патнички бродови во просториите за 
патниците и посадата, скалите и скалиштата мораат 
да бидат направени така што на лицата што се на-
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оѓа ат во тие простории да им овозможу ваат брзо 
излегување на отворената палуба на бродот. За таа 
цел: 

1) секое непропусно одделение под преградната 
палуба мора, независно од непропусните врати, да 
има доволен број лесно пристапни излези за спа-
сување; 

2) секоја просторија во која е сместена погон-
ска постројка, како и тунелот на оската, котларни-
цата и секоја друга работна просторија, независно 
од непропусните врати, мора да има излез што ќе 
овозможува спасување на посадата. 

Широчината, бројот и распоредот на скалиштата 
од ставот 1 на овој член ги одобрува органот надле-
жен за издавање пловидбена дозвола при прегледот 
на конструкционите планови на бродот. 

Одредбите од овој член не се применуваат на 
постојните бродови. 

5 Цевки на танковите за течно гориво 
Член 20 

Одуигниците на татковите за течно гориво мо-
раат да излегуваат на отворената палуба и да би-
дат снабдени со заштитна капа и метална мре-
жичка. 

Цевката за полнење на танковите за течно го-
риво мора да излегува на отворената палуба и мора 
да се затвора со непропусен затворач. 

Цевката за сондирање мора да се затвора со 
непропусен затворач. .> 

Цевките за одвод на течното гориво што служи 
за погон на бродот мораат да бидат снабдени со 
вентили што брзо се затвораат од лесно пристапно 
место над главната (преградната) палуба. 

6. Надворешни излеви 
Член 21 

Надворешните излеви и испусти што се наоѓаат 
близу товарната водна линија, или на местото каде 
што топењето на олово во случај на пожар би мо-
жело да ја зголеми опасноста од навлегување на 
вода. не смеат да бидат изработени од олово. 

7. Спремишта за лесно запаливи материјали 
Член 22 

Спремиштата за лесно запаливи материјали 
(светилки, бои ити.) на железните бродови мораат: 

1) да бидат градени од челик или друг соодве-
тен материјал; 

2) да бидат зајакнати според целта за која се 
наменети; 

3) да бидат градени така што да спречуваат ми-
нување на чад и пламен во соседните простории; 

4) да имаат добра природна или вештачка вен-
тилација. Ако имаат вештачка вентилација таа мора 
да биде изведена така што да исклучува можност 
на експлозија. 

Спремиштата определени за лесно запаливи ма-
теријали мораат да бидат сместени така што да ја 
сведуваат опасноста од пожар на најмала мера. 

На постојните бродови се применуваат одред-
бите од ово? член ако е тоа технички изводливо. 

8. Садови под притисок 
Член 23 

Садовите под притисок на бродот мораат да би-
дат снабдени со сигурносни вентили непосредно 
сврзани со самите садови. 

Садовите исполнети со гас опасен по здравјето 
на луѓето мораат да имаат испусти на отворената 
палуба на бродот, и тоа на местата каде што не по-
стои опасност од пожар. 

9. Бои и лакови 
Член 24 

Боите, лаковите и слични препарати, што имаат 
нитроцелулозна база, не смеат да се употребуваат 
ниту да се држат на бродот. 

10. Уреди за кино 
Член 25 

За инсталирање и употреба на уреди за кино на 
бродовите потребно е посебно одобрение од органот 
надлежен за издавање пловидбене дозвола. 

Овој орган ќе издаде одобрение за инсталирање 
и употреба на овие уреди само ако утврди дека 
овие уреди не можат да предизвикаат пожар. 

Запаливи филмови не смеат да се употребуваат 
на бродовите. 

11. Посебни одредби за бродовите од дрвена 
конструкција 

Член 26 
На бродовите од дрвена конструкција Мораат, 

покрај другите мерки пропишани со овој правилник, 
да се применуваат и следните мерки за спречување 
на пожар: 

а) на сите бродови без оглед на големината: 
1) подниците во просторот на моторот мораат да 

бидат изработени од ребрест лим, а преградите мо-
раат да бидат во целина обложени со лим, како и 
бочните ѕидови од подницата до палубата; 

2) издувката на моторот мора да биде и з о л и -
рана со огноотпорен материјал и не смее да ги до-
пира ѕидовите на просторот низ кој минува, а про-
сторот низ кој минува издувката мора да биде до-
статочно проветрен; 

3) моторите со вжарена глава мораат да имаат 
специјален оклоп сограден на самата глава од мо-
торот, со цел да се спречи ширење на пламен над-
вор од главата на моторот, & место специјален 
оклоп, над главата на моторот може да се постави 
лимена заштита што мора да биде изолирана со 
огноотпорен материјал; 

4) горивото што се прелева од танковите во кои 
се наоѓа гориво за дневна потрошувачка или од мо-
торот, мора да се собира во специјални собирни тан-
кови, ако е тоа технички изводливо; 

5) во просторот на моторот мора да биде поста-
вен метален или со лим обложен долап или лимена 
кутија за чување на лесно запалив материјал (боја, 
масло и ол.); ч 

б) на бродовите од над 200 БРТ: 
1) просториите во кои е сместен запалив мате-

ријал (светилки, бои и ел.) мораат да бидат обло-
жени со лим; 

2) ако под моторот не постојат специјални со-
бирни танкови, горивото што се прелева од тенко-
вите во кои се наоѓа гориво за дневна потрошувач-
ка или од моторот, мора да се собира во одделени-
јата на калниците снабдени со цицалка. 

Одредбите на точката а) под 1 на овој член не 
се применуваат на постојните бродови до заклучно 
20 БРТ, ниту на постојните бродови од над 20 БРТ 
доколку се однесуваат на одлагањето на бочните 
ѕидови. 

IV. СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР 
1. Цицалки за гаснење пожар 

Член 27 
Патничките бродови од над 50 до заклучно ЗОО 

БРТ мораат да имаат една цицалка за гаснење по-
жар на механички погон, а бродовите од над ЗОО 
ВРТ — две цицалки. 

На патничките бродови од над 100 до заклучно 
ЗОО ВРТ цицалката за гаснење пожар мора да има 
сопствен погон, а на бродовите од над ЗОО ВРТ само 
една од цицалките за гаснење пожар мора да има 
сопствен погон. 

Товарните бродови од над 100 ВРТ мораат да 
имаат една цицалка за гаснење пожар на механич-
ки погон. Оваа цицалка на товарните бродови од 
над ЗОО ВРТ мора да има сопствен погон. 

Цицалките за гаснење пожар на механички по-
гон на постојните бродови не мораат да имаат соп-
ствен погон. 
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Член 28 
Калничната, баластната и секоја друга цицалка 

на брод, освен цицалката за течно гориво, може да 
те употреби како цицалка за гаснење пожзр ако им 
одговара на условите пропишани со овој правил-
ник за таа цицалка. 

Член 29 
Цицалката за гаснење пожар на механички по-

гон мора да биде снабдена со сигурносен вентил. 
Одредбата на претходниот став не се применува 

на постојните бродови. 

Член 30 
Цицалката за гаснење пожар на патничките 

бродови до заклучно ЗОО ВРТ и на товарните бро-
дови до заклучно 500 ВРТ мора да биде оспособена 
за исфрлување на еден, а на патничките бродови 
од над ЗОО ВРТ — на два истовремени силни блика 
вода во кој и да е дел на бродот. 

Како силен блик вода, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира блик вода исфрлен од бли-
качите со пречник од најмалку 12 мм, чиј домет из-
несува најмалку 12 метра. 

2. Цевки за вода и приклучоци со прибор 
Член 31 

Бродовите од членот 27 на овој правилник, кои 
мораат да имаат цицалка за гаснење пожар на ме-
ханички погон, мораат да имаат цевки за вода за-
штитени од оштетување и поставени така што на 
истите да може да се размести бројот на хидран-
тите пропишан со овој правилник. 

Член 32 
Цевките за вода и хидрантите мораат да бидат 

поставени така што пожарните црева да можат ле-
сно да се прикопчан 

На бродовите што можат да крцаат товар на 
палубата, хидрантите мораат да бидат распоредени 
така што секогаш да бидат лесно пристапни. 

Член 33 
Цевките за вода и хидрантите мораат да бидат 

снабдени со вентили што овозможуваат сметкување 
на пожарното црево и додека работи цицалката. 

Член 34 
Бројот и распоредот на хидрантите на бродот 

мораат да бидат такви што гаонењето на пожар со 
вода од пожарното црево во должина од 15 м и со 
воден блик од 12 мм да биде овозможено на секое 
место на бродот и кога на бродот се затворени огно-
отпорните и непропуспите прегради. 

Член 35 
Пречникот на цевката и хидрантот мора да 

биде достаточен да осигури снабдување со соодвет-
на количина вода за едно односно две пожарна 
црева и мора да му одговара на капацитетот на ци-
цалката за гаснење пожар. 

Член 36 
Бродовите на механички погон, и тоа: патнич-

ките од над 50 до заклучно ЗОО ВРТ и товарните од 
над 100 до заклучно 500 ВРТ мораат на палубата 
да имаат хидрант во непосредната близина на по-
гонската постројка. 

Покрај овој хидрант, патничките бродови на 
механички погон од над ЗОО до заклучно 500 ВРТ 
мораат да имаат еден, а над оваа големина — два 
хидранте во погонската просторија, и тоа еден од 
левата, а друг од десната страна на погонската по-
стројка. 

На бродовите со котли на течно гориво и со по-
гонска постројка на внатрешно согорување, блика-
чите за гаснење пожар во погонските (машинските) 
простории мораат да ја распрскуваат водата во вид 
на дождови капки (заштитен блик). 

3. Пожарно црево 
Член 37 

Пожарното црево мора да биде долго 15 м, 
освен ако големината на бродот не ја бара оваа 
должина. 

На патничките бродови од над 500 ВРТ, што 
мораат да имаат цицалка која истовремено исфр-
лува два блика вода, другото пожарно црево може 
да биде подолго од 15 м. 

Пожарното црево мора да биде двокатно свит-
кано така што обете негови спојници да се наоѓаат 
од надворешната страна на свитканото црево. 

Член Зв 
Поларните црева не смеат да бидат' гум,прани. 
Спојниците на п о ж а р и т е црева мораат да 

имаат соодветни гумени заптавки. 
При спојниците мора да се наоѓа алат за нивна-

стегање, ако е потребен. 

4. Пожарна станица 
Член 39 

П о ж а р и т е црева на бродот мораат да бидат 
сместени во долапчиња со стаклени врати што се 
поставени во непосредната близина на хидрант (по-
жарна станица), за да бидат секогаш спремни за 
употреба и заштитени од влага и невреме. 

Бројот на п о ж а р и т е станици на бродот се, 
определува според големината на бродот и сместу-
вањето на хидрантите, со тоа што тој број да мора 
да изнесува најмалку половина од бројот на хи-
дрантите што бродот мора да ги има според одред-
бите на ов<рј правилник. 

Пожарната станица мора да биде видно озна-
чена со црвена боја и мора да има реден број. * 

5. Апарати за гаснење пожар 
Член 40 

Апаратите за гаснење пожар (екстинтери) мо-
жат да бидат преносливи или непреносливи. 

На секој екстинтер мора да биде напишано 
упатство за негова употреба, датум на полнењето и 
датум на последниот преглед. 

На бродовите што имаат екстинтери полнети со 
отровни средства, посадата мора да биде предупре-
дена дека е нивната употреба во затворен простор 
опасна за животот. 

Член 41 
Екстинтерите, ако е тоа можно, треба да бидат 

сместени на местата на кои нема да бидат изло-
жени на влага или температура која е под или над 
температурата пропишана за односниот тип ек сти«-
тер, а екстинтерите под постојан притисок не смеат 
да бидат сместени во просториите за посадата и 
патниците. 

Член 42 
На бродот мора да постои материјал за резервно 

полнење на половината екстинтери што е должен 
да ги има бродот. Овој материјал мора да биде сме-
стен на суво и лесно пристапно место на бродот. 

Член 43 
На бродот не смеат да се употребуваат повеќе 

од два различни типа преносливи или непреносливи 
екстинтери од ист вид. 

6. Рачни апарати за почетно гаснење пожар 
Член 44 

Рачните апарати за почетно гаснење пожар 
(преносливи екстинтери), според намената за која 
служат, можат да бидат со течност со пена, со ја-
глен-диоксид (СОг) или со некое друго одобрено 
средство. 

Капацитетот на апаратите од претходниот с т а в , 
по правило, не смее да биде поголем од 13 Va л, ниту 
помал од 9 л. 
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Член 45 
Бродовите со котли на јаглен мораат да имаат 

во просторијата на машината најмалку еден пре-
нослив екстинтер со пена, од одобрен тип. 

Член 46 
Бродовите со котли на течно гориво мораат да 

имаат најмалку два преносливи екстинтери со пена, 
од одобрен тип, и тоа во секоја просторија и каде 
се наоѓа кој и да е дел од уредите за течно гориво. 

Член 47 
Бродовите со погонска постројка на внатрешно 

согорување мораат да имаат во просториите на ма-
шината, ако е машината во јачина до заклучно 150 
ОКС — најмалку еден, од 151 до заклучно 500 ОКС 
— најмалку два, од 501 до заклучно 1000 ОКС — 
три преносливи екстинтери со пена, од одобрен тип. 
За секоја натамошна 1000 ОКС бродовите мораат да 
имаат уште еден екстинтер со пена, од ист тип и 
капацитет, но не мораат да имаат вкупно повеќе од 
шест вакви екстинтери. 

Член 48 
Во непосредната близина на секоја просторија 

со лесно запалив материјал, мора да се наоѓа нај-
малку еден пренослив екстинтер со пена. 

Преносливите екстинтери пропишани во чл. 44 
до 46 на овој правилник можат да се заменат со 
преносливи е гинтери од помал капацитет под 
услов нивниот вкупен капацитет да биде еднаков 
со капацитетот на заменетите екстинтери. 

Член 49 
Во просториите за посадата и патниците и во 

работните простории што се наоѓаат над највисо-
ката непрекината палуба, а чија должина изнесува 
до 20 м, мора да се наоѓа еден пренослив екстинтер, 
а за секои натамошни започнати 20 м должина — 
уште по еден екстинтер. Овие екстинтери мораат да 
ое разместат во соодветните простории онака како 
ќе го определи тоа органот за издавање пловидбена 
дозвола 

За просториите од претходниот став што се на-
оѓаат под највисоката непрекината палуба, за се-
кои започнати 10 м должина на просторијата мора 
во таа просторија да се наоѓа по еден екстинтер. 

Член 50 
По еден екстинтер за гаснење пожар на елек-

тричните уреди мора да се наоѓа во секоја про-
сторија на бродот во која се наоѓз разводна плоча 
или електрична уклопка. 

Ка ј главната разводна плоча со генератор од 
над 100 КС мора?- тга се наоѓаат два такви ек:стин-
тери. 

Бродовите што имаат електрична инсталација 
со напон под 100 волти, не мораат да имаат екстин-
тери специјално определени за гаснење пожар пре-
дизвикан со електрична crpvia. 

Член 51 
Еден од преносливите екстинтери наменети за 

употреба во определена просторија, мора да биде 
сместен во близината на влезот во таа просторија. 

Преносливите екстинтери мораат да бидат пре-
гледам®! од страна на органот надлежен за ната-
пање пловидбене дозвола и да бидат подложени на 
испитувања. 

7. Непреносливи екстиитери 
Член 52 

Бродовите со котли на течно гориво, со една 
котларница, а чија погонска сила има јачина од 
над 500 ОКС, мораат да имаат непренослив екстин-
тер од одобрен тип со најмал капацитет од 136 л, 

а бродовите со повеќе котларници — два вакви 
екстинтери. Овие екстинтери морат да имаат ле-
жерни црева т р к а л е с т навиткани. Пожар ните 
црева мораат да имаат толкава должина што да 
можат да допрат во секој дел на котлареицата или 
простори јате во које е сместен кој и де е уред за 
течно гориво. Овие екстинтери мораат да бидат на 
годно место во просторијата на погонскате по-
строј ке. Местото зе нивното постевање го опреде-
лува органот надлежен зе издевење пловидбена 
дозволе. 

Член 53 
Бродовите со погонска постројка на внатрешно 

согорување и со погонска сила од над 500 ОКС, 
мораат да имает во секој е просторија на погонската 
постројка непренослив екстинтер со пена, од 
одобрен тип, и тоа со најмел кепацитет од 45 л, а 
ако во истате просторије се неоѓе помошен котел 
не течно гориво — капацитетот на екстинтерот мора 
да изнесува 136 л. 

Екстинтерите од претходниот став мораат да 
бидат снабдени со пожарни цреве според членот 51 
на овој правилник. 

Член 54 
Непреносливите екстинтери со пена, од одобрен 

тип, можат да се заменет со непреносливи екстин-
тери со јеглен-диокоид (С02), од одобрен тип и 
соодветен капацитет, и тоа: екстинтерот со пена, 
од капацитет од 45 л — со ексТинтер со јаглен-
диоксид, од тежина 16 кг, а екстинтерот со пена, 
од капацитет од 136 л — со екстинтер со јаглен-
диоксид, од тежина 45 кг. 

Член 55 
Контролните вентили на непреносливите ек-

от интери мораат да бидет пристапни и сместени 
таке што во случај на избувнување ива пожар да 
можат веднаш да се употребат. 

Член 56 
Органот надлежен за издавење пловидбена 

дозвола може. наместо екстинтерите од чл. 52 до 
54 на овој правилник, да одобри и употреба на 
некое друго, во иста мера ефикасно средство за 
г-^^г^ње пожар. 

8 Уреди за гаснење ножар на бродовите за превоз 
на гориво во течна состојба 

Член 57 
Бродовите за превоз на гориво во течна со-

стојба мораат да имаат непреносливи (фиксни) 
уреди за гаснење пожар со паре, тес или пена во 
просториите каде што се наоѓа течно гориво. 

Член 58 
Уредите за гаснење пожар на бродовите за пре* 

воз на гориво во течна состојба мораат да им од-
говараат на следните услови: 

е) еко во просториите за товер и во котлерни-
ците за гаснење пожар се употребува гас или пара, 
цевките за нивниот довод во тие простории мораат 
да бидат вградени така што да осигурувает ефи-
касна расподелба на гасот и парата, со тоа во секој 
голем склад да морает де се наоѓаат најмалку две 
цевки, од кои едната мора да биде поставена не 
предниот, а другата на задниот дел од складот. 

Цевките за доведување гас или пара во про-
сториите за товар или во котларниците мораат 
да имаат контролни вентили или пипки, кои мораат 
да бидат секогаш лесно пристапни од палубата и 
обележени така што јасно да укаж\тРчоТ На про-
сториите во кои водат цевките. 

Ако некоја цевка минува низ просториите за 
посада, таа мора да има соодветен заптивен вентил 
или пипка, кој мора да биде направен така што 
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да го спречува пропуштањето на гас или пара 
во кој и да е дел од бродот; 

б) ако се употребува јаг лен-диоксид како сред-
ство за гаснење пожар (сметајќи го неговиот волу-
мен врз база на 0,56 м8 за 1 кг при нормален 
атмосферски притисок): 

1) во складот за товар количината на доведен 
гас мора' да биде толкава да изнесува најмалку 
30% од бруто волуменот на неговото одделение за 
товар кој може да се изолира; 

2) во котларниците количината на доведен гас 
мора да биде толкава да изнесува најмалку 30% 
од бруто волуменот на најголемата котларница, 
мерен до врвот на котлите. Ако просториите на 
машината и котларниците не се наполно одделени, 
та течното гориво може да преминува од кални-
ш т е на котларницата во калниците на машината, 
просторите на котларницата и машината се сме-
таат како еден простор; 

3) количината на гас расположив за гаснење 
на складот за товар или на котларницата не мора 
да биде поголема отколку што е потребно за 
гаснење пожар во најголемиот од тие простори; 

в) ако се употребува пара како средство за 
гаснење пожар во складовите, котлите што произ-
ведуваат пара мораат да бидат во состојба да 
произведуваат најмалку 1 кг пара на час за секои 
0,75 м8 бруто волумен на најголемиот склад на 
бродот; 

г) мораат да постојат уреди за запирање на 
механичките вентилатори од надворешната страна 
на просториите во кои тие работат, како и уреди 
за затворање на сите видови спроводници на вен-
тилацијата на односните простории и на отворе-
ните простори околу оџаците и другите отвори од 
просториите во кои гасот или парата можат да 
бидат употребени како средство за гаснење пожар. 

Член 59 
Во работните простории на танкерите мора да 

биде поставен звучен алармен сигнал, кој ќе дава 
знак за пуштање на гас во овие простории. 

Член 60 
На танкерите уредот за гаснење пожар со вода 

мора да има бликачи за распрскување вода во 
вид на дождови капки. 

9. Песок 

Член 61 
Бродовите со котли на течно гориво, како и 

со погонска постројка на внатрешно согорување, 
во секоја просторија за палење односно во про-
сторијата во која е сместен мотор мораат да имаат 
сандак наполнет со следната количина песок или 
струганки импрегнирани со сода или со некој друг 
одобрен материјал, и тоа: бродовите до заклучно 
50 ВРТ — 30 дцм3 материјал; бродовите од над 50 
до заклучно 100 ВРТ — 50 дпм8 материал; бродо-
вите од над 100 до заклучно 500 ВРТ — 150 дцм3, 
а бродовите од над 500 ВРТ — ЗОО дцм8 материјал. 

Сандакот мора да има капак и да биде видно 
означен дека содржи песок или струганки за 
гаснење пожар. 

При сандакот мора да се наоѓа лопатче за ра-
стурање песок или струганки. 

10. Кобличиња 
Член 62 

Бродовите мораат да имаат кобличиња за вода 
за гаснење пожар, и тоа: бродовите до заклучно 
20 ВРТ — 2 коблпчиња; бродовите над 20 до 
заклучно 200 ВРТ — 4 кобличиња. 

Кобличињата мораат да имаат капацитет од 
најмалку 10 л, Тие мораат да бидат лесни и годни 
за ракување, а мораат да бидат сместени на по-
себно столче на палубата, и тоа на такво место 
што да бидат лесно пристапни и секогаш спремни 
за употреба. 

Кобличињата не смеат да се употребуваат за 
други цели, освен за гаснење пожар. 

Секое кобличе, освен дрвено, мора да биде бо-
јосано со црвена боја и означено со зборот: 
„пожар". 

Најмалку половина од сите кобличиња мораат 
да бидат снабдени со јаже во достаточна должина 
за да може со кобличе од палубата да се заграби 
вода од морето. 

На бродовите под 20 ВРТ како кобличиња за 
гаснење пожар можат да се употребуваат и кобли-
чиња наменети за други цели на бродот. 

11. Противпожарна секира 

Член 63 
К а ј секоја пожарна станица на бродот мора да 

се наоѓа по една противпожарна секира. 
Бродовите што немаат пожарна станица мо-

раат да имаат барем една противпожарна секира. 
Противпожарната секира не смее да се употре-

бува за други цели, освен за гаснење пожар. 

12. Противпожарна опрема 
Член 64 

Патничките бродови од над 200 ВРТ мораат да 
имаат една гарнитура противпожарна опрема, која 
се состои од: 

1) изолационен апарат или цевен апарат за 
дишење; 

2) сигурносна светилка; 
3) сигурносно јаже; 
4) противпожарен појас; 
5) средство за заштита на лицето и очите 

од чад. 
Патничките бродови до заклучно 500 ВРТ мо-

жат, наместо изолационен апарат или цевен апа-
рат за дишење, да имаат маска со противчаден 
филтер за заштита од јаглен-моноксид (СО). Оваа 
маска не смее да се употребува во просториите што 
немаат директна врска со надворешен воздух. 

Изолационист апарат, цевниот апарат за дише-
ње и маската со филтер мораат да бидат од одобрен 
тип и на нив мора четливо и со неизбришливи 
букви да биде означена фирмата на производителот. 

Целокупната противпожарна опрема мора секо-
гаш да биде спремна за употреба и мора да се 
наоѓа во одделен сандак на лесно пристапно место 
на бродот. 

На внатрешната' страна на каиакот од сандакот 
со противпожарна опрема мораат да бидат напи-
шани упатства за употреба на оваа опрема. Овие 
упатства мораат да содржат и знаци (брзи и кратки 
потези — тргања со јаже) што се употребуваат за 
означување на определени дејствија на носителот 
на противпожарната опрема односно на членовите 
на посадата кои според распоредот за тревога во 
случај на пожар му помагаат на носителот на про-
тивпожарната опрема. 

13. Изолационен апарат 

Член 65 
Изолациониот апарат мора да биде изработен 

така што да овозможува дишење без и каков да 
е смукачки контакт со атмосферскиот воздух. 

Апаратот мора да има направа што предупре-
дува дека содржината на воздух во апаратот се 
наоѓа при крај. 
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14. Цевен апарат за дишење 
Член бб 

Цевниот апарат за дишење мора да биде изра-
ботен така што да овозможува, преку посебно цре-
во, дишење на атмосферски воздух надвор од про-
сторот во кој избувнал пожар. 

Цревото мора да биде од издржлив материјал и 
во достаточна должина за отворот на цревото во кој 
влегува воздух да биде на чист воздух за сето вре-
ме додека корисникот на апаратот се наоѓа во кој 
и да е дел од бродот. Отворот на цревото низ кој 
влегува воздух, мора да биде направен така што 
да може да се прицврсти за соодветно место и така 
заштитен што на корисникот да му осигурува си-
гурен довод на воздух. 

Ако е цревото над 15 м, мора да постои рачен 
мев или цицалка за довод на воздух. 

Ако е цревото составено од повеќе делови, тие 
мораат да бидат меѓусебно составени со спој ници, 
кои мораат да се наоѓаат на самото црево, а кои 
ги составуваат деловите на цревото така што во 
нив да не може да навлезе воздухот. 

15. Маска со противчаден филтер 
Член 67 

Маската со противчаден филтер мора да биде 
изработена така што да овозможува дишење на 
чист воздух директно од просторијата во која 
има пожар. 

16. Сигурносна светилка 
Член 68 

Сигурносната светилка мора да биде со елек-
трична батерија која овозможува да може светил-
ката непрекинато да свети најмалку три часа. 

Сигурносната светилка може да биде рачна 
или од таков тип да може да се носи на главата 
(челото). 

Таа мора да биде изработена така што да може 
брзо и лесно да се прикопча за противпожарен по-
јас и да не може да експлодира. 

На бродовите што имаат уреди за гаснење по-
жар со гас, мора да постои и сигурносна ламба 
„Devy" — од рударски тип. 

17. Сигурносно јаже 
Член 69 

Сигурносног јаже мора да биде изработено од 
бакар или галванизиран челик обвиткан со коноп. 

Обемот на јажето мора да изнесува најмалку 
3 цм, а неговата цврстина мора да има издржли-
вост од 1 тона. 

Јажето мора да биде за 3 м подолого од дол-
жината на растојанието од палубата (или од кое 
и да е место на чист воздух на бродот) до кој и да 
е затворен простор на бродот. 

Сигурносното јаже мора да биде прицврстено 
за противпожарен појас. 

18. Противпожарен појас 
Член 70 

Противпожарниот појас мора да биде изработен 
така што да може сигурно да се прицврсти кон 
телото, и мора да има соодветни средства за си-
гурно прицврстување на сигурносног јаже, си-
гурносната светилка и противпожарната секира. 

V. РАСПОРЕД ЗА ТРЕВОГА ВО СЛУЧАЈ НА 
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЕЖБА 

Член 71 
Во поглед на распоредот за тревога и постап-

ката во случај на опасност или одржување вежби 
за заштита од пожар, се применуваат одредбите од 
чл. 42 до 47 на Правилникот за средствата за спа-
сување на бродовите на трговската морнарица на 
ФНРЈ" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/55). 

VI. СВИДЕТЕЛСТВА 
Член 72 

На ^бродот што има електрична инсталација, 
уреди и средства за заштита од пожар според 
одредбите на овој правилник, органот надлежен 
за издавање пловидбена дозвола му издава сви-
детелство за исправноста на електричните инста-
лации, уредите и средствата за заштита од пожар. 

Член 73 
Свидетелството за исправноста на електрич-

ните инсталации, на уредите и на средствата за 
заштита од пожар мора да содржи: 

1) вид на бродот, име на луката на припадно-
ста, бруто и нето регистарска тонажа на бродот; 

2) број и вид на изворите на електрична енер-
гија (главни, помошни и за нужда) и нивни ка-
пацитет, како и вид и напон на струјата; 

3) број и сместување на разводните плочи на 
бродот; 

4) назначување дали на бродот постои алармен 
уред и распоред на алармните ѕвончиња на бродот; 

5) назначување дали на бродот постојат уреди 
за сигнализација (дојавување) на пожар и распо-
ред на до јавните места на бродот; 

6) број, видови и капацитет на цицал ките за 
гаснење пожар; 

7) број и сместување на приклучоците (хидран-
тите); 

8) број и сместување на пожарните станици; 
9) број, капацитет и видови на преносливите и 

непреносливите екстинтери и нивно разместување 
на бродот; 

10) број и состав на гарнитурите на противпо-
жарна опрема; 

11) видови и распоред на непреносливите (фик-
сните) уреди за гаснење пожар со гас, пара или 
пена; 

12) потврда дека бродот бил прегледан и дека 
е врз основа на прегледот утврдено дека електрич-
ните инсталации и уредите за заштита од пожар 
им одговараат на одредбите на овој правилник. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 74 

За поморски прекршок ќе се казни со парична 
казна од 20.000 динари: 

а) бродарот и одговорното лице во бродарското 
претпријатие кои: 

1) држат во пловидба брод снабден со неи-
справни електрични инсталации, со уреди и сред-
ства за заштита од пожар, или без такви инстала-
ции, уреди или средства пропишани со овој пра-
вилник; 

2) ќе дозволат да се употребуваат на бродот 
бои, лакови и слични препарати, што имаат нитро-
целулозна база; 

3) ќе дозволат да се инсталираат на бродот и 
да се употребуваат кино-уреди или запаливи фил-
мови, противно на членот 25 од овој правилник; 

б) заповедникот на брод или лицето што го 
заменува, кое: 

1) плови со брод чија електрична инсталација 
не им одговара на одредбите на овој правилник 
или без уреди и средства за гаснење пожар про-
пишани со овој правилник; 

2) употребува на бродот електрични инстала-
ции, уреди и средства за заштита од пожар без 
соодветно свидетелство пропишано во чл. 71 и 72 
на овој правилник; 

3) не ги држи електричните инсталации, уре-
дите и средствата за заштита од пожар во исправ-
на состојба; 

4) не ги држи средствата за гаснење пожар во 
пропишан број на определено место и секогаш 
спремни за употреба; 
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5) употребува на бродот бои, лакови и слични 
препарати, што имаат нитроцелулозна база; 

6) употребува на бродот кино-уреди или запа-
ливи филмови, противно на членот 25 од овој пра-
вилник. 

За прекршок од ставот 1 точка а) на овој член 
правното лице ќе се казни со парична казна до 
100.000 динари. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 75 

Средствата за гаснење пожар и нивната опре-
ма предвидени со овој правилник (чл. 27 до 70) мо-
раат да им одговараат на југословенските стан-
дарди. 

Ако за средствата од претходниот став не по-
стојат југословенски стандарди, употребата на так-
ви средства на бродовите на трговската морнари-
ца на ФНРЈ ја одобрува Управата за поморство и 
речен сообраќај. 

Член 76 
На постојните бродови мораат: 
а) во срок од четири години од денот на вле-

гувањето во сила на овој правилник: 
1) да се преуредат електричните инсталации 

— според членот 10 на овој правилник; 
2) да се постави уред за сигнализација на по-

жар — според членот 14 и алармен уред — според 
членот 15 на овој правилник; 

б) во срок од шест години од денот на влегу-
вањето -во сила на овој правилник приклучоците 
на хидорантите, на пожарните црева и на блика-
чите што не им одговараат на одредбите на овој 
правилник — да се заменат со приклучоци пропи-
шани со одредбите на овој правилник. 

Член 77 
Постојните бродови што на денот на влегу-

вањето во сила на овој правилник имаат електрич-
ни инсталации, уреди за спречување на пожар и 
средства за гаснење пожар, кои според одред-
бите на овој правилник, како постојни бродови, не 
се должни да ги имаат, мораат тие инсталации, 
уреди јт средства и понатаму да ги задржат на бро-
довите во исправна состојба и спремни за употреба. 

Член 78 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 936 
16 мај 1960 година 

Белград 

293. 
Врз основа на членот 4 став 4 од Уредбата за 

посебниот додаток за санитарните инспектори 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/59 и 45/59), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, Управниот одбор на Гене-
ралната дирекција на Југословенските железници 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДИРЕКЦИИТЕ И НА ГЕ-
НЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ, ШТО ИМААТ ВИСОКА 

МЕДИЦИНСКА СПРЕМА 
Член 1 

Посебниот додаток за службениците на дирек-
циите и на Генералната дирекција на Југословен-
ските железници, што имаат висока медицинска 

спрема, се определува во границите утврдени со 
овој правилник. 

Член 2 
На службениците на Генералната дирекција на 

Југословенските железници, што имаат висока ме-
дицинска спрема а вршат работи на санитарната 
служба, им се определува посебен додаток во ви-
сочина од 15% до 25% од основната и положајната 
плата. 

Член 3 
На службениците на дирекциите на Југосло-

венските железници, што имаат висока медицинска 
спрема а вршат работи на санитарната служба, им 
се определува посебен додаток во височина од 15% 
до 20% од основната и положај ната плата. 

Член 4 
Поединечни решенија за определување на по-

себниот додаток донесува генералниот директор на 
Југословенските железници, односно директор на 
дирекција на Југословенските железници. 

Со решението од претходниот став се опреде-
лува посебниот додаток во фиксен месечен износ 
во границите на процентот утврден во чл. 2 и 3 на 
овој правилник. 4 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 февруари 1959 година. 

Бр. 2109 
25 март 1960 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател на 
Генерален директор, Управниот одбор, 
Војин Николиќ, е. р. Петар Стошиќ, е. р. 

294. 
ф 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-
бата за организацијата, послувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНА-
ТА ОД РАЃАЊЕТО НА ВРАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН 

На 22 јуни 1960 година ќе се пушти во оптек 
пригодна поштенска марка од 20 динари по повод 
90-годишнината од раѓањето на Владимир Илич 
Ленин. 

Сликата на марката, во зеленошкрилеста и тем-
нозелена боја, прикажува портрет на Ленин. На 
горниот раб на марката е отпечатено со латиница: 
„Југославија", а на долниот со кирилица: „90 год. 
рођења Лењина". Ознаката на вредноста е во дол-
ниот лев агол од марката. 

Оваа марка ќе биде во продажба ка ј сите по-
шти во земјата до потрошувањето, а за франкира-
ње на поштенски пратки ќе важи неограничено 
време. 

Бр. 09-4676/3 
29 април 1960 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите 

и телефоните 
Генерален директор. 

Првослав Васиљевић е. p. 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић, е. р. 
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295. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Југбсловен-
ско-италијанската трговска комора пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-

ИТАЛИЈАНСКАТА ТРГОВСКА КОМОРА 
Член 1 

Во Правилникот за службениците на Југосло-
венско-италијанската трговска комора (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/59) членот 5 се менува и гласи: 

„Положајне плата имаат сите службеници на 
Комората што се распоредени во платни разреди. 

Височината на положајната плата се определу-
ва до износите утврдени со овој правилник. 

Положајната плата на секретарот на Комората 
се утврдува до 15.000 динари месечно. 

Положајната плата на службениците на другите 
работни места во Комората се утврдува, и тоа: 

1) за работното место што му одговара на по-
ложајот шеф на отсек во состав на одделение — до 
12.000 динари месечно; 

2) за работното место за кое со систематизаци-
јата е определено како најниско звањето референт 
— до 10.000 динари месечно; 

3) за работното место за кое со систематизаци-
јата е определено звањето канцелариски референт 
или администратор — до 4.000 динари месечно." 

Член 2 
По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
, .Положајник плати на приправниците изне-

суваат месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта 
група — — — — — — — — 1.000 

2) на приправник за звање од трета 
група — — — — — — — — 2.ООО 

3) на приправник за звање од втора 
група — — — — — — — — З.ООО 

4) на приправник за звање од прва 
група — — — — — — — — 4.000" 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Положајната плата на службениците што вр-

шат дактилографски и стенодактилографски работи 
се утврдува според звањата што постојат за тие слу-
жбеници, со тоа што износот на месечната поло-
ж а ј на плата на дактилограф од 1а класа не може 
да биде поголем од 4.000 динари, на стенодактило-
граф — од 5.000 динари, а на дебатен стенодактило-
граф — од 9.ООО динари месечно." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „службен лист на ФНРЈ". 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт О. Б. бр. 4/27 од 25 мај 1960 
година. 

Бр. 0104/56/1 
12 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на 
Југословенско-италијанската тр-

говската комора, 
инж. Филип Кнежевиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за изме-
на на Тарифата за наплата на жиговината за мери-
ла и драгоцени метали, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/60, се поткраднале долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ЖИГОВИНАТА ЗА МЕРИЛА 

И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Во цитираната точка 25 алинеја 1 наместо збо-
рот: „инструмент" треба да стои: „елемент". 

Во цитираната точка 25 алинеја 2 наместо збо-
рот: „инструменти" треба да стои: „елементи". 

Од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет, Белград, 21 мај 1960 го-
дина. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за начинот на 
мерење и пресметување на регистерската запремина 
при баждарењето на поморските параходи, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/60, се п о т п а д -
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕ-
РЕЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГИСТЕРСКАТА 
ЗАПРЕМИНА ПРИ БАЖДАРЕЊЕТО НА ПОМОР-

СКИТЕ ПАРАХОДИ 

Во членот 1 наместо зборовите: „чл. 4 до 6" тре-
ба да стои: „чл. 4 до 16". 

Во членот 9 став 5 ред 2 наместо зборот: „лав-
ната" треба да стои: „главната". 

Во членот 11 наместо зборот: „Облиците" треба 
да стои:: „Одбитоците". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за сообраќај и врски, Белград, 20 мај 1960 година. 
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