
ок 
ВИЛ НАР 

VI 

Среда, в февруари 1957 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. XIII 

'ГОГ! 

ЦСПД ТОМШ и Ј Ј Ц Ј Ј Ј ^ И . . — . 

плата за 1957 година изнесува 1700.— 
дин., а за странство 2500.— динари. -
Редакција: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр. 9. - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметаа при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221 

64. 
Врз основа на главата XXVI оддел 1 точка 2 

став 7 под б) од Сојузниот општествен план за 1957 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А УСЛОВИТЕ ЗА РАСКИНУВАЊЕ И ИЗМЕНА 
НА ПОСТОЈНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИНВЕСТИЦИ-
ОНИ ЗАЕМИ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ОДДЕЛНИ ОБЈЕКТИ НА ИНДУСТРИ-

ЈАТА и РУДАРСТВОТО 
I. Раскинување и измена на договорите 

Член 1 
Југословенската инвестициона банка (во на-

тамошниот текст: банката) ќе ги раскине догово-
рите за инвестиционен заем од Општиот инвести-
ционен фонд за одделни објекти на индустријата 
и рударството, ако не ги исполнуваат условите 
предвидени со Сојузниот општествен план за 1957 
година. 

Член 2 
Се смета дека не ги исполнуваат условите пред-

видени во Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина договорите: 

1) што не обезбедуваат враќање на заемот во 
срок кој не е подолг од 5 години; 

2) за објектите што не ќе можат да отпочнат 
со производство на стоки за пазар во. срок од една 
година и половина од денот на влегувањето во сила 
на евга уредба; 

3) за објектите што не ќе произведуваат стоки 
за широка потрошувачка, како и стоки со кои по-
требите -на пазарот не се задоволени; 

4) за објектите чие ново производство не ќе го 
зголеми извозот односно намали увозот; 

5) за објектите за кои во постојните капацитети 
за електрична енергија или во капацитетите за 
електрична енергија што се наоѓаат во изградба врз 
основа на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, не е обезбедена енергија за производството. 

За раскинувањето на договорот банката ќе го 
извести инвеститорот најдоцна' во срок од 10 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 3 
Банката е овластена на инвеститорот да му 

предложи измена на договорот од членот 1 на оваа 
уредба ако најде дека инвеститорот со дополнение 
на постојниот инвестиционен елаборат може да до-
каже дека ги исполнува условите утврдени во чле-
нот 2 на оваа уредба. Ако банката најде дека инве-
ститорот може да докаже дека ги исполнува усло-
вите за измена на договорот ќе го повика инвести-
торот во срок од 10 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба да и' поднесе на банката нај-
доцна во срок од два месеца од денот- на влегува-
њето во сила на оваа уредба доказ дека ги испол-
нува тие услови, како и да се изјасни дали го при-
фаќа предлогот од банката за измена на договорот. 

Ако инвеститорот во срокот од претходниот 
став не го поднесе бараниот доказ и не ја прифати 
измената на ^договорот, банката ќе го раскине до-
говорот за заем. 

Банката е овластена до денот на раскинувањето 
на договорот од претходниот став да продолжи со 
вреди ти рањето на објектот за кој на инвеститорот 

му подава предлог за измена на договорот во смич 
ела на одредбите од овој член. 

Член 4 
Ако одделен погон на инвестиционен објект ги 

исполнува условите од членот 2 став 1 на оваа! уред-
ба, а неговото производство не е во потполна зави-
сност од изградбата на другите погони на инве-
стициониот објект чија изградба поради раскину-
вањето на договорот за заем е запрена, банката е 
овластена да склучи со инвеститорот нов договор 
за заем заради кредитирање натамошната инвести-. 
циона изградба на тој погон. 

До склучувањето на договор од претходниот 
став бан,ката може да ја кредитира изградбата на 
таков погон. 

Член 5 
При измената на договорите во смисла на одред-

бите од чл. 3 и 4 начоваа уредба, банката може да/ 
се придржува и за одредбите од чл. 16, 17 и 22 став 
2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56). 

Член 6 
Сојузниот извршен совет може, по исклучок, да 

определи да се продолжи во целост или делум кре-
дитирањето на одделни објекти на индустријата к 
рударството врз основа на постојните договори за-ј 
заем ако запирањето на кредитирањето на тие , 
објекти би имало неповолни последици врз извршу- ! 
кането на задачите поставени во главата II, оддел 2 ' 
и главата X оддел 4 став 1 од Сојузниот општествен 
план за 1957 год,ина. 

Кредитирањето на објектите од претходниот 
став во 1957 година не може да го премине износов 
од 1.850 милио-ни динари. 

И. Надоместок на штета 
Член 7 

Инвеститорите со кои е раскинат договор за на-
тамошното кредитирање на изградбата на објектот, 
и кои ќе ја запрат натамошната изградба на објект 
тот, можат да бараат од банката средства: 

1) за исплата на неопходните работи за конзер-
вирање на објектите или на одделни погони чија 
изградба се запира; 

2) за надоместување фактичната штета на изве.-
дувачите на работите и на испорачувачите на до-
машната опрема, предизвикана со запирањето на 
натамошната изградба на објектот или на одделни 
погони; 

3) за надоместување фактичната штета на увоз-
ниците на опремата од странство, предизви-кана со 
раскинувањето на договорот меѓу увозниците и 
испорачувачот на опремата. 

Член 8 
Височината на средствата потребни за конзер-

вирање на објектот чија изгра-дба е запрена ја утвр-
дува банката врз основа на оценка на документира-
ното барање на инвеститорот. 

Барањето од претходниот став инвеститорот е 
должен да го поднесе најдоцна во срок од еден ме-
сец од денот кога банката му ја соопштила одлука- . 
та за раскинувањето на договорот. Ако инвестито-
рот не го поднесе барањето во овој срок, банката на 
е должна да му обезбеди средства за конзерви-
рање. 
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Восочната на средствата за конзервирање ја 
определув,а банката во срок од 20 дена од денот на 
приемот на барањето од инвеститорот. 

Против одлуката на банката за височината на 
одобрените средства, инвеститорот може да му по-
даде приговор на Секретаријатот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет, Приговорот се поднесува 
во срок од 15 дена од денот на соопштувањето на 
банкината одлука за височината на одобрените сред-
ства. Решението на Секретаријатот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет во врска со вложениот 
приговор е конечно, 

Член 9 ч 
Барање за надоместување фактичната штета на 

изведувачите на работите и на испорачувачите на 
домашната опрема, инвеститорот е должен да под-
несе во срок од еден месец од денот кога банката му 
ја соопштила одлуката за раскинувањето на дого-
ворот. 

Ако инвеститорот не го поднесе барањето во 
срокот предвиден во претходниот став, банката не е 
должна да му обезбеди средства за надоместување 
фактичната штета на изведувачите на работите и 
на испорачувачите на домашната опрема., 

Височината на средствата за надоместување 
фактичната штета на изведувачите на работите и на 
испорачувачите на домашната опрема ја утврдува 
банката во срок од 20 дена од денот на приемот на 
барањето од инвеститорот. 

Ако меѓу инвеститорот и банката не се постигне 
согласност за височината на средствата потребни за 
надоместување фактичната штета на изведувачите 
на работите и на испорачувачите на домашната о-
ирема, таа височина ќе ја утврди по тужба од инве-
сититорот надлежниот стопански суд. 

Тужба до стопанскиот суд во смисла на п р е т -
ходниот став инвеститорот може да подаде најдоцна 
во срок од 15 дена од денот кога му е соопштена 
банчината одлука за височината на надоместокот на 
фактичната штета. 

Член 10 
Височината на надоместокот на фактичната 

штета на увозниците на опремата од странство ќе 
ј а утврди банката по документирано барање од ин-
веститорот. 

Инвеститорите се должни во срок од еден месец 
од денот на соопштува(њето на банчината одлука за 
раскинувањето на постојни-от договор, да и' подне-
сат на банката образложен предлог за раскинување 
или за извршување на договорот за набавка на 
увозна опрема. 

Зависно од обрвската спрема странскиот испора-
чувач, банката ќе му даде согласност на инвестито-
рот да монче да го раскине договорот со странскиот 
испорачувач на оп-рема. Во сп,ротивно, банката ќе 
му обезбеди на инвеститорот средства потребни за 
извршување на договорот за увоз на опрема. 

Член 11 
Средствата што ќе ги употреби банката^ за цели-

те наведени во чл. 8—10 од оваа уредба паѓаат на 
товар на средствата од Општиот инвестиционен 
фонд предвидени во главата XXVI оддел 1 точка 2 
став 4 под г) од Сојузниот општествен план за 1957 
година, и на инвеститорите ќе им се дадат без обвр-
ска за враќање. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
средствата наведени во тој став нема^ да им се дадат 
на инвеститорите без обврска за враќање ако се да-
дени со цел за изведување на работите и за набавка 
на опремата што и' придонесуваат на изградбата на 
инвестицион-иот објект, или се употребени за набав-
ка на материјали за конзервирање на објектот, ако 
овие материјали подоцна можат да се користат. 

Вредноста на материјалите од претходниот став 
се утврдува во моментот кога продолжува изградба-
та да конзервираниот објект или неговата употреба 
За други цели. 

III. Наплата на ануитетите 
Член 12 

Банката ќе врши наплата' на ануитети на изно-
сите на средствата што на инвеститорот му се доде-
лени според раскинатиот договор, ако средствата се 
употребени за изградба на погони оспособени за 
производство. Ако производството на погонот спо-
ред кој треба да се врши наплатата на ануитетите 
е сврзано и за други погони чија натамошна изград-
ба е запрашена, банката ќе ги утврди ануитетите 
сразмерно можноста за користење на капацитетот 
на таквиот погон. 

Ако банката на инвеститорот во потполност му 
го исплатила износот што според раскинатиот до-
говор бил предвиден за довршување на погонот, и 
на тој износ ќе се пресметуваат ануитетите, без 
обѕир дали погонот е довршен и оспособен за про-
изводство,. 

На делот од заемот од раскинатите договори 
што според одредбите од претходните ставови не 
подложува на наплата на ануитети, нема да се 
врши ниту наплата на интерес од денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба та до 'стасаноста на 
првиот ануитет. 

Член 13 
Ако инвеститорот по раскинувањето на догово-

рот, со кои и да е средства — освен со средства од 
Општиот инвестиционен фонд — оспособи за поо-
изводство ,погон кој до раскинувањето на договорот 
за заем е кредитиран и со средства од Општиот ин-
вестиционен фонд, а по кој според одредбите од 
претходниот член не се врши наплата на, ануитети, 
банката има право на износот, со кој изградбата 
на оспособениот погон е кредитира^ според одред-
бите од раскинатиот договор, да пресмета и врши 
наплата на соодветните ануитети, со тоа првиот 
ануитет да стасува најрано две години по оспосо-
бувањето на погонот за производство. 

IV. Завршни одредби 
Член 14 

Оваа уредба не се однесува на инвестиционите 
заеми од Општиот инвестиционен фонд за објектите 
на енергетиката, прехранбената индустрија и инду-
стријата на градежни материјали. 

Член 15 
Сојузниот Државен секретаријат за работи на 

. финансиите може, по потреба, да донесува побли-
ски прописи за спроведување на оваа уредба'. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. П. бјк 44 
29 јануари 1967 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

65. 
Врз основа на точката 2 одделот 5 главата 

XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

З А ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ФОНДОВИ 

Член 1 
, В о Уредбата за општествените ^евестидоони 
фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56) во 
членот 11 ставот 2 се менува и гласи: 

„Делот од средствата на околиските инвести-
циони фондови што се уплатува во републичкиот 
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инвестиционен ф ш д се определува со републич-
киот (општествен план во ист процент или според 
исти мерила за сите околии на територијата на 
односната народна република." 

Член! 2 
Во членот 17 во ставот 1 на крајот од точката 

4 наместо точка се става точка и запирка и се 
додава нова точка б, која гласи: 

„5) за формирање фонд на обртните средства 
на стопанските организации." 

Во истиот член по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите на претходниот 
став, средствата на општествените инвестициони 
фондови можат да се употребат и за давање крат-1 
порочни кредити според посебни сојузни (прописи." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1967 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 45 

29 јануари 1957 година 
Белград 

Претседател на, Републиката^. 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

66. 
Врз основа на точката 2 од,делот 5 главата 

XXVI на Сојузниот општествен план за 1057 го-
дина, Сојуз-ниот извршеа совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И ЗА УПРАВУВАЊЕ 

с о ТИЕ ФОНДОВИ 
Член 1 

Во Уредбата за формирање фондови за уна-
предување на шумарството м за управување со тие 
фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56) во 
членот 15 став 1 на крајот од точката 5 место то-
чката се става точка и запирка и се додава нова 
точка 6, која гласи:т 

„6) за фор-мира.ње фонд на обртните средства 
на стопанските организации во областа на шумар-
ството." 

Во истиот член по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите од претходниот 
став, средства на фондовите можат да се обезбе-
дат и 'за давање краткорочни кредити на органи-
зациите во областа на шумарството според посеб-
ни сојузни прописи." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 46 

29 јануари 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката1, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

67. 
Воз основа, на членот 26а од Законот за таксите 

^Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46 и 104/47), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАКСЕНАТА 

ТАРИФА ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 
Член 1 

Во Таксената тарифа од Законот за таксите 
(„Службен ЛИСТ на ФРНЈ", бр. 68/46, 104/47, 46/51, 

49/51, 4/54, 18/55, 6/56 и 22/56) точката 2 од тарифа 
ниот број 12 се менува и гласи: 

Дин, 
Л) за странски државјани: 

а) за влезно-излезна, виза — — — 900 
б) за влезно-излезна виза во туристи-

чки! цели — — — — — — - 300 
в) за транзитна виза — — — — 300 
г) за двојна транзитна виза — — — 600 
д) за виза со повеќе патувања со ва-

жност до 3 месеци — — — — 1800 
— а со важЈОст до 6 месеци — — 3600 

ѓ) за колективна виза на колективен 
пасош од 5—50 лица, ако со посе-
бен аранжман за одделни земји не 
е предвидено поинаку — - — — 600 
— и уште по лице — — — — 75 

е) за излетничка виза со важност до 
3 дена - - - - - - - - 75 

ж) за колективни пропусници — до-
зволи за излегување од брод и за 
движење во местото на луката и: 
надв,ор од местото на луката, што 
им се издаваат на туристи што во 
групи доаѓаат во луки со бродови 600 
— и: уште по лице — — — - 75 

з) за одделни пропусница — дозволи 
за слегување од брод и за движе-
ње во местото на луката и надвор 
од местото на луката, аеродромот и 
железничката станица 
— за туристи — — — — — - 1 300 
— за други патници — — — —1 900 

-е) за пропусници — дозволи за движе-
ње надвор од местото на луката, 
аеродромот или железничката ста-
ница за посадите на бродови, возду-
хоплови и за железничкиот и по-
штенскиот персонал — — - — 300 

За деца до 14 годиш! возраст што имаат по-
себен пасош не се плаќа такса за виза. 

Лицг/га што на граница стасале без уредна виза 
на пасошот плаќаат двојна такса за соодветната 
виза. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја^ 

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 47 
29 јануари 1857 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

68. 
Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ И РАЗМЕНА НА СТРАНСКИ 
СТРУЧЊАЦИ 

Член 1 
Стопанските организации, државните органи и 

установи, установите со самостојно ,финансирање и 
општествените организации можат како хонорарна! 
службеници и работници да запослу^раат странски 
стручњаци во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Запослувањето на странски стручњаци се врши 
со склучување договор за работа. 

Договорот за работа со странски стручњак се 
склучува непосредно меѓу заинтересираните стра-
ни. Договорот се смета склучен кога ќе го одобри 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен со-
вет. 
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Член 2 
Договорот за работа со странски стручњак мора 

да содржи особено: 
1) одредба дека полноважноста на договорот се 

условува со добивање дозвола за престој во Југо-
славија за странскиот стручњак и со регистрација 
на договорот; 

2) одредба дека договорот се раскинува ако на 
странскиот стручњак ќе му се откаже престојот 
во Југославија; 

3) одредба дека за тие спорови што би наста-
нале од договорот исклучиво се надлежни до,ма-
шните судови. 

Член 3 
Во договорот за работа со странски стручњак 

може да се предвиди исплела на еден дел од пла-
тите во странски средства за плаќање, со тоа што 
свој дел да не може да изнесува повеќе од 50% од 
з:к;/пно договорената плата и да може да се д ото-
к о т само во валута на земјата во која странскиот 
стручњак има свое постојано живеалиште. 

Делот од платата што според договорот ќе се 
Јуплатува во странски средства за плаќање се пре-
сметува на тој начин што динарскиот износ на тој 
дел од платата се пресметува во странски средства 
за плаќање по званичниот курс. Трансфер на така 
пресметаниот износ на странските средства за пла-
ќаше врши по барање од домашна договорна стра-
на, Народната банка по курсот по кој врз основа 
па постојните прописи можат да се набават стран-
ски средства за плаќање за оваа намена. 

Домашната договорна страна може, по исклу-
чок од одредбите на претходните ставови, да дого-
вори исплата на дел од платите во странски сред-
ства за плаќање и над износот наведен во тие ста-
нови, како и во валута на земјата во која странскиот 
стручњак нема постојано живеалиште, ако за тоа 
прибави посебно одобрение од сојузниот^ Државен 
-секретаријат за работи на финансиите. 

Член 4 
Основот -за пресметување на придонесот за со-

цијално осигурување и основот за определување 
правата врз основа на социјалното осигурување за 
странскиот стручњак се определуваат со посебен 
пропис. 

Член 5 
Договорот за работа со странски стручњак до-

машната договорна страна е должна да го реги-
стрира кај републичкото биро за посредување на 
трудот во срок од 15 дена од денот на склучувањето 
на договорот. 
' Републичкото биро за посредување на трудот 
ќе го регистрира договорот за работа ако е склучен 
според одредбите од оваа уредба, Ако договорот за 
работа не им одговара не одредбите од оваа уредба, 
републичкото биро за посредување на трудот ќе го 
повика подносителот на договорот да го усогласи 
договорот со одредбите од оваа уредба во срок кој 
не може да биде подолг од 30 дена. Ако подноси-
телот на договорот во оставениот срок не постапи 
според налогот на републичкото биро за посредува-
ње на трудот, бирото ќе одбие да го регистрира до-
говорот. 

Против решението со кое републичкото биро за 
посредување на трудот одбива да го регистрира до-
говорот за работа, подносителот на договорот може 
да му изјави жалба на републичкиот секретаријат 
за трудот во стШкк од 15 дена од денот на доставува-
њето на решението. 

Републичкиот секретаријат за трудот е должен 
да донесе одлука по жалбата во срок од 30 дена од 
-сиот на приемот на жалбата. 

Член 6 
Стопанските организации, државните органи и 

'/станови, установите со самостојно финансирање и 
општествените организации се должни на надле-

жното околиско биро за посредување на трудот да 
му доставуваат податоци за запослените странски 
стручњаци. 

Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет да пропише упатство за до-
ставување на податоците и за начинот на водења 
евиденција во смисла на претходниот став. 

Член 7 
Одредбите од оваа уредба нема да се примену-

ваат на договорите за работа со странски струч-
њаци што се склучени според досегашните пропи-
си до нивното раскинување односно истекот. 

Член В 
Стопанските организации, државните органи и 

установи, установите со самостојно финансирање и 
општествените организации можат да вршат раз-
мена на стручњаци (инженери, техничари и др.) са-
мо по претходно прибавена дозвола ед сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, 

Член 9 
Одредбите од оваа уредба нема да се примену-

ваат ако запослувањето и размената на стручња-
ците се регулирани со посебните сојузни прописи 
односно со меѓународните аранжмани. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Одлуката за запослување стручња-
ци" странски државјани и за 'Обезбедување девизни 
средства за извршуван-о обврските од договорите 
за работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 
8'56). 

Член и 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. П,, бр. 49 
2 февруари. 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

69. 
Врз основа на точката 7 одделот 5 главата XXVI 

од Сојузниот општествен план за 1957 година, чле-
нот 17 став 2 од Уредбата за општествените инве-
стициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/56 и 6/57) и членот 15 став 2 од Уредбата зп 
формирање фондови за унапредување на шумар-
ството и за управување со тие фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56 и 6/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИТЕ ФОНДОВИ ВО 1957 ГОДИНА 
I. Средствата на општествените инвестициони 

фондови на околиите и општините во 1957 година 
можат да се употребуваат: 

1)' за давање инвестициони заеми за основни 
средства; 

2) за давање инвестициони заеми за формирање 
односно зголемување на фондовите на обртните 
средства Н?Ј стопанските организации; 

3) за давање краткорочни кредити според по-
себните прописи што ги донесува сојузниот државен 

- секретар за работи на финансиите. 
И. За целите од претходната точка во 1957 го-

дина можат да се употребуваат и средствата на 
фондовите за унапредување на шумарството, согла-
сно прописите за формирање на тие фондови и за 
управување со -нив. 

III. Средстгата КГЈ општествените инвестициони 
фондови на околиите и општините и средствата на 
фондовите за унапредување на шумарството во 1957 
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година можат да се употребуваат за давање инве-
стициони заеми за формирање и зголемување на 
фондовите на обртните средства на стопанските ор-
ганизации во височина на вкупно остварените при-
ходи на тие фондови. 

IV. Средствата на општествените инвестициони 
фондови: на околиите и општините во 1957 година 
можат да се употребуваат за давање инвестициони 
заеми за основни средства во височина од 80% од 
остварените приходи на тие фондови, а средствата 
на фондовите за унапредување.на шумарството до 
височина од 88%? од остварените приходи на тие 
фондови. 

V. Средствата за самостојно располагање на сто-
панските организации во 1957 година можат да се 
употребуваат според одредбите на Одлуката за упо-
требата на средствата за самостојно располагање 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/55, 19/56, 31/56, 32/56 и 1/57), до висо-
чина од Ѕ0%? за инвестирање во основни средства. 

VI. Средствата што можат да се трошат во сми-
сла на тон. IV и V на оваа одлука, првенствено ќе 
се употребат за исплата на обврските спрема Оп-
штиот инвестиционен фонд. 

VII. Средствата на општествените инвестициони 
фондови: на околиите и општините и на фондовите 
за унапредување на шумарството што не можеле 
да се трошат во 1956 година според одредбите на 
Одлуката за ограничување на трошењето или за 
употреба на средствата од определените фондови во 
1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/56 и 
43/56), во 1957 година можат да се употребат за це-
лите од точката I под 2 и 3 од оваа одлука. 

Средствата за самостојно располагање на сто-
панските организации што во 1956 година не мо-
желе да се трошат споре,д одредбите на одлуката 
од претходниот став, стопанските организации во 
1957 година можат да ги употребат за формирање 
односно зголемување на своите фондови на обртните 
средства. 

VIII. Средствата на општествените инвестициони 
фондови на околиите и општините и на фондовите 
за унапредување на шумарството можат да се упо-
треГуваат за целите наведени во точката 1 под 1 и 
2 на оваа одлука само според сојузните прописи за 
давање заеми за инвестиции. 

IX. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

X. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 48 
26 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

- 70. 
Врз основа на главата XXVI оддел41 точка 2 

став 8 под в) и оддел 5 точка 1 од Сојузниот оп-
штествен план за 1957 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 
,^,и' ' О Д Л У К А 

З А ВИСОЧИНАТА па СРЕДСТВАТА НА општи-
о т ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИ-
ТЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ЗА УСЛОВИ-

ТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОВИЕ СРЕДСТВА 
1. Од средствата на Општиот инвестиционен 

фонд, предвидени во Сојузниот општествен план за 
1957 година за изградба на објекти во производ-
ството на јаглен, Југословенската инвестициона ван-
г а ќе издвои износи до 2.000 милиони динари за 

давање заеми за изградба на станови за потребите 
на работниците и службениците на рудниците на 
јаглен. 

Заеми од претходниот став можат да им се одо-
бруваат само на оние рудници на јаглен, чие зго-
лемено производство на јаглен во најголема мерка 
е зависно од благовремената изградба на работнич-
ки и службенички станови а износот на предвиде-
ната добивка е достаточен за плаќање ануитети по 
овие заеми. 

На овие заеми се плаќа интерес во височина од 
1%. Максималниот срок за отплата на заем е 30 
години, односно век на траењето на рудникот, ако 
векот е покус од 30 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 39 
30 јануари 1857 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

. 71. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Устав-

ниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен: совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА АВСТРИСКИОТ ИМОТ 
ВРЗ ОСНОВА НА ДРЖАВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВО-
( Д О С Т А В А Њ Е НЕЗАВИСНА И ДЕМОКРАТСКА1 

АВСТРИЈА 
I. Австриските добра, права и интереси што со 

Законот за преминување во државна сопственост 
на непријателскиот имот и за секвестрација - над 
имотот на отсутните лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/45 и 63/46) или со која и да е друга 
мерка на југословенските органи преминале во соп-
ственост на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија пред 28 ноември 1955 година, се сметаат 
дефинитивно задржани и ликвидирани во корист 
на Федеративна Народна Република Југославија 
врз основа на членот 27 став 2 од Државниот дого-
вор за воспоставеше демократска и независна 
Австрија од 15 мај 195-5 година. 

Австриските права, добра и интереси што не 
се опфатени со претходниот став, а што на 23 но-
ември 1955 година се наоѓале на територијата на 
Југославија, преминуваат со тој ден, со исклучоци-
те наведени во точката III од оваа одлука, во соп-
ственост на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и исто така се сметаат за ликвидирани во 
смисла на членот 27 став 2 од споменатиот договор. 

И. Како австриски добра, права' и интереси се 
сметаат добрата, правата и интересите што и при-
паѓаа? директно или индиректно на австриската 
држава или на австриските правни или физички 
лица (на гвтѕтриските државјани или на лица со 
низ изедначени). 

III. По исклучок од одредбите од точката I на 
оваа одлука, не се сметаат за ликвидирани во сми-
сла на членот 27 став 2 од Државниот договор за 
Езспоставање демократска и независна Австрија: 

1) добрата, правата и интересите со кои австри-
ската држава или' австриски празни или физички 
лица се здобиле или ги внеоле на територијата на 
Југославија по 15 мај 1945 година согласно југосло-
венските прописи; 

2) правото за поспостѕвање право на фабричка 
и трговски жигови на австриски празни и Фи-
зички? лица, како и право на книжевна и уметнич-
ка сопственост согласно Спогодбата за обнор^г-^ње 
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на некои права на фабрички и трговски жигови 
од 2 Ноември 1954 година; 

3) добрата, правата и интересите што со право-
силни одлуки на југословенски судови при приме-
ната на Законот за преминување во државна соп-
ственост на непријателскиот имот и за секвестра-
ција над имотот на отсутните лица им се оставени 
на австриски државјани врз основа на членот 4 од 
Законот за конфискација на имотот и за извршува-
ње на конфискацијата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 61/46). 

IV. Се овластува сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите да се грижи за извршува-
њето на оваа одлука и да донесува упатства за неј-
шцв примена 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
рбјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 38 
30 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен, извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

72, 8 

Врз основа на членот 14 став 2 од Уредбата за 
фондот на обртните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ",, бр. 31/56 и 
49/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
З А УПЛАТУВАЊЕ ИНТЕРЕСОТ НА ИЗНОСОТ НА 
ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСЛОБОДЕНИ ОД 
ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРЕС НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА. 

1. Стопанските организации што се ослободени, 
од ,плаќање интерес на основните средства, инте-. 
ресот на износот на фондот на обртните средства 
то уплатуваат во инвестициониот фонд на народ-
ниот одбор на околијата на чие подрачје се наоѓа 
нивното седиште. 

% Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе со 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 1210 
16 јануари 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

73; 
Врз основа на членот 135 став 3 од Основниот 

закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 

БУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ ЗА 1956 ГОДИНА 
I. Завршнава сметка на буџетски фонд за 1956 

година го опфаќа извршувањето на претсметката за 
притекот и потрошувачката на средствата на буџет-
скиот фонд од 1 јануари до 31 декември 1956 година. 

И. Завршната сметка на буџетски фонд ја со-
ставува наре'дбодавецот за извршување на прет-

^ сметката на буџетскиот фонд, односно органот опре-
делен со посебен пропис за управување со одно-
сниот фонд. 

III. Завршната сметка на буџетски фонд за 1950 
година се состои од: 

1) преглед на извршувањето на претсметката за 
протекот и потрошувачката на средствата на буџет-
скиот фонд; 

2) спецификација на позициите на тој преглед; 
3) извештај за работењето на буџетскиот фонд. 
IV. Прегледот на извршувањето на претсметката! 

за притекот и потрошувачката на средствата на бу-а 
џетскиот фонд се изработува во вид на биланс, чија! 
лева страна содржи пренесени средства на фондов 
од 1955 година и преглед на извршувањето на тарич 
текот на средствата во текот на 1956 година по 
изворите, а десната страна преглед на извршува-
њето на потрошувачката на средствата во текот на 
1956 година — по^ позициите од претсметката. 

Разликата меѓу остварениот притек и потрошу-
вачката на средствата (остатокот од непотрошените 
средства на фондот за пренос во 1957 година) се 
внесува на десната страна од прегледот заради из-
рамнување на билансот. 

Двете страни: на овој биланс имаат по две ко-
лони. Во првата колона се внесуваат податоците од 
претсметката на буџетскиот фонд за 1956 година, а 
во другата колона податоците за извршува(њето на 
таа претсметка. 

Прегледот на извршувањето на претсметката 
за притекот и потрошувачката на средствата на бу-
џетскиот фонд го потпишуваат наредбодавецот и 
сметкополагачот за извршување на претсметката 
на буџетскиот фонд, 

Банката ка ј која се води сметката на буџетски - ' 
от фонд потврдува на самиот преглед со потпис на 
одговорниот службеник и со печат на банката дека 
податоците изнесени во прегледот со, усогласени со 
податоците на сметката на буџетскиот фонд ка ј 
банката. 

V. Спецификација се составува за секоја пози-
ција од прегледот која може да се расчлени. 

Расчленувањето на позициите всм спецификаци-
јата се врши по мерилата по кои е составена спе-
цификацијата што се приложува кон претсметката 
за притекот и потрошувачката на средствата на бу-
џетскиот фонд, односно кон програмата на буџет.-
скиот фонд. 

Во спецификацијата на потрошувачката на 
средствата мораат да се одвојат потрошувачките 
на средствата за намирување на обврските созда-
дени за извршените, работи и набавки во 1955 и во 
поранешните години од потрошувачките н а сред-
ствата за извршените работи и набавки во 1956 
година. 

Спецификацијата ја потпишуваат наредбодаве-
цот и сметкополагачот за извршување на претсмет-
ката на буџетскиот фонд. 

VI. Извештајот за работењето на буџетскиот 
фонд во 1956 година содржи, првенствено, податоци 
за извршувањето на задачите од програмата на бу-
џетскиот фонд и образложение на потрошувачката 
на средствата на фондот, со'наведување на постег-
натите резултати, како и други податоци за рабо-
тењето на буџетскиот фонд во 1956 година. ^ 

Кон извештајот се приложуваат: 
1) преглед на создадените а ненамирените обвр-

ски на буџетскиот фонд за работите и набавките 
извршени до 31 декември 1956 годино, со образло-
жение зошто не се намирени обврските; 

2) попис на побарувањата на буџетскиот фонд, 
ако има такви, 

Извештајот и неговите прилози ги потпишуваат 
наредбодавецот и сметкополагачот за извршување 
на претсметката на буџетскиот фонд. 

VII. Завршната сметка на буџетскиот фонд ја 
доставува наредбод авецст за извршување на соју-
зите и републичките буџетски фондови до надле-
жниот државен секретар за работи на финансиите, 
наредбодавецот за извршување на околиските бу-
џетски фондови — до началникот на секретару па-
тот за финансии на народниот одбор на околијата, 
а наредбодавецот за извршување на општинските 
буџетски фондови — до управниот орган надлежен 
за работи на финансиите на народниот одбор на 
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општината и тоа најдоцна до 31 март 1957 година, 
во два примерка. 

Органите од претходниот став, пред да ги пре-. 
гледаат завршните сметки на буџетските фондови 
и пред да му ги достават на извршниот совет одно-
сно на советот надлежен за работите на буџетот на 
народниот одбор, се должни за секоја поднесена 
завршна сметка на буџетскиот фонд да прибават 
мислење од оној стручен орган на управата што е 
надлежен за работите на тој буџетски фонд. 

VIII. За постапката за одобрување на завршни-
те сметки на буџетските фондови се применуваат 
одредбите од чл. 105—10-7 на Основниот закон за 
буџетите. 

IX., Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по обј-авувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1908 -
23 јануари 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи но финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

74. 
Врз основа на точката I под 2 и точката II од 

Одлуката за овластување секретарот за индустрија 
на Сојузниот извршен совет да донесува технички 
прописи во областа на индустријата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/56), секретарот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет, во согласност со секрета-
рот за трудот на Сојузниот извршен совет, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И 
УПОТРЕБА НА ПОДВИЖНИТЕ ^ЗАТВОРЕНИ СА-
ДОВИ ЗО КОМПРИМИРАНИ, ТЕЧНИ И ПОД 

ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 
1. Изработката и употребата на подвижните за-

творени садови за компримираш!, течни и под при-
тисок растворени гасови се врши според Технич-
ките прописи за изработка и употреба на подви-
жните затворени садови за компримирани, течни и 
под притисок растворени гасови, кои се ' составен 
дел на овој правилник. 

2. Постојните садови под притисок, како и са-
довите чие изведување е започнато пред влегува-
њето во сила на овој правилник, има да се сообра-
зат со овие технички прописи во сроковите што ќе 
ти определат инспекторатите на парните котли по-
единечно за секој односен сад. 

3. Овој правилник велгува во сила петнаесет-
тиот ден? по неговото објавување во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 789 
18 октомври 1956 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

па Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, с. р. 

75. -
Врз основа на точката I под 5 од Одлуката за 

овластување секретарот за и-ндустрија на Сојузниот 
извршен совет да донесува технички прописи во 
областа на индустријата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/56), секретарот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет, во согласност со секретарот за тру-
дот на Сојузниот извршен совет, по опишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ?Д ПОГОН, ОДР-
ЖУВАЊЕ И РЕВИЗИЈА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-

СКИТЕ ПОСТРОЈКИ 
1. Погонот, одржувањето и ревизијата -па елек-

троенергетски"!^ постројки се врши според Технич-
к,ите прописи з-а погон, одржување и ревизија на 

електроенергетските постројки, кои се составен дел 
на овој правилник. 

2. Постојните електроенергетски постројки мо-
раат во срок од една година од влегувањето во сила 
на овој правилник да се доведат во склад со од-
ред бите на овие технички упатства. 

3. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ''. 

Бр. 681 
26 -септември 1956 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

в а Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, с. р. 

76. 
Врз основа на точката I под 3 од Одлуката за 

овластување секретарот за индустриј,а! на Сојузниот 
извршен совет да донесува - технички, прописи во 
областа на индустријата („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 19/56), секретарот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет, во согласност со секретарот за тру-
дот на Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ПОСТРОЈКИ НА ЈАКА СТРУЈА ЗА ПОГОНСКИ 

НАПОН НАД 1000 V 
1. Изведувањето на постројки на јака струја за 

погонски напон над 1000 V се врши според Технич-
ките прописи; за изведување постројк,и на јака^ 
струја за погонски н а т е над 1009 V, кои се состав 
вен дел на овој правилник. 

2. Постојните постројки на јака струја за по-
гонски напон над 1000 V, како и оние чие изводу-, 
вање е започнато пред влегувањето во сила на овој' 
правилник, мораат во срок од една година од него-
вото влегување во си,ла да с а доведат во склад со 
одредбите на овие технички прописи. 

3. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. Ш 
26 септември 1956 го дине, 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, с. р. 

.77. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за унапре-

дување на хигиенската и техничката заштита ири 
работењето („Службен лист на ФНРЈ", бр. .29/55), во 
врска со членот 12 оддел I под а) точка 17 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти и со Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ З А -

ШТИТНИ МЕРКИ НА МОРСКИТЕ БРОДОВИ 
Во Правилникот за хигиенските и техничките 

заштитни мерки на морските бродови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/47) се вршат измени и допол-
ненија, така што пречистени-от текст да гласи: 

ПРАВИЛНИК 
за хигиенските и техничките заштитни 

мерки на морските бродови 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со цел на спречување и отстранување опа-
сноста за животот и здравјето на лицата тано сл е-



Страна 136 - Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ^ Среда, 6 февруари 1957 

ни на морски бродови и на други пловни објекти' на 
море на кои се вкрцани членови на посадата, од-
носно во кои се вградени: простории за сместување 
на посадата, се применуваат хигиенските и технич-
ките заштитни мерки предвидени со овој правил-
ник. 

2. Како работодавец во овој правилник се сме-
та бродарско претпријатие односно сопственик на 
брод, а како негов одговорен застапник - заповед-
никот на бродот. 

3. Ако со овој правилник одделни хигиенски и 
,технички заштитни мерки не се предвидени или не 
се поинаку определени, ќе се применуваат одредби-
те од Општиот правилник за хигиенските и технич-
ките заштитни мерки при работењето („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50). 

П, ЗАШТИТНИ МЕРКИ КАЈ БРОДСКИТЕ 
УРЕДИ И РАБОТИ 

А. Палуби 
1) Огради 

4. Палубите и секој изложен дел на бродот (мо-
стови, високи помини, платформа и др.) мораат да 
б-идат заградени со сигурна ограда висока најмалку: 

а) ка бродовите до 50 БРТ — 0,50 м; 
б) на бродовите од 51 до 200 БРТ - 0,75 м 
в) на бродовите над 200 БРТ — 1,05 м. 
Според конструкцијата на бродот оградата мо-

ж е да биде: полна, решеткаеста или отворена. На 
отворена ограда одделни хоризонтални пречки не 
смеат да бидат раст а вени повеќе' од 0,30 м. 

5. Околу сите отвори на палубата и меѓупалу-
6јото (кратери за товар, јаглен и други цели), до-
дека се тие откриени, од страната од која не се 
-вршат манипулации, мораат да бидат поставени за-
штитни огради 'високи заедно со пражницата 1,05 м. 
На бродовите до 500 БРТ не мораат да се по ставаат 
(вакви огради ако правниците на кратерот им одго-
вараат на прописите на надлежниот регистар. 

6. Отворите на кратерот мораат да бидат покри-
еш! со јаки и сигурно поста-вени дрвени капаци. На 
бродовите над 50 БРТ капаците мораат да им одго-
вараат на техничките прописи на Југословенскиот 
регистар на бродовите (класификакциониот завод), а 
на бродовите до 50 БРТ — мораат да бидат дебели 
најмалку 3 см. Ако конаците не се од дрво, тие 
мораат да бидат дебели сразмерно со цврстината на 
материјалот од кој се изработени. 

Отворениот дел од кратерот не смее да биде 
прекриен со платно пред да се постават сите капа-
ци од кратерот. 

При искрцување^ на товар кратерот мора да 
биде толку отворен што да остане најмалку по 1 м 
слободен простор од секоја страна на товарот при 
неговото минување низ кратерот. 

К атаците на кратерот за време на пловидбата 
мораат да бидат пресвлечени со најмалку три јаки 
восочни платна, а за време на пловидбата по Ја-
дранско Море со две восочни платна. Капаците мо-
жат да се употребуваат само за затворање на кра-
терот. 

7. Сите отвори на палубата мораат да бидат до-
бро осветлени ноќе, а отворите на танкот за воден 
баласт (ЗеерЧап,к) — за сето време додека е танкот 
отворен. 

2) Помини 
8. Помините на отворени палуби, пристапете коп 

чамците за спасување и кон местата за вршење на 
службата, како и помините и ходниците во потпа-
лубјето или на надгради јата, не смеат да бидат на-
трупани со предадеш што би го смеќавале слободно-
то движење, а мораат да бидат толку широки што 
да можат да се разминат две лица. 

' Кај новите бродови ходниците односно помини-
те треба да се градат, по правило, во права линија. 
Височината на ходникот до внатрешната таваница 
или до покривната греда мора да'изнесува барем 
1.85 м, а на бродовите над 1.000 БРТ - најмал-
ку 2 м. 

Кога на палубата се наоѓа каков и да е товар, 
сметајќи! го тука и бродското снабдување, на поми-
ните што водат во станбени или други простории на 
посадата или до кујната, трпезаријата, кормилото, 
или до.кој и да е уред за сигурност на бродот или-
на посадата (чамци за спасување, еп лавови, опрема 
итн.) преку товарот мораат да бидат поставени јаки 
дрвени помошни мостови со дрвени или железни 
огради или огради од јаже од двете страни. 

3) Цевки . 
9. Парните и водните цевки што минуваат по 

палубата, мораат да бидат заштитени по целата дол-
жина и поставени така што да не го смеќаваат по-
минот. 

По исклучок, водните цевки што минуваат по-
крај палубната ограда не мораат да бидат зашти-
тени. 

4) Кормило, 
10. Кога делови од уредите за кормиларење (ру-

до на кормилото, узди, шипки, синџири и др.) се 
наоѓаат на палубата односно на помините преку па- -
лубата, тие мораат да бидат заштитени, но така. тоа 
да не ги смеќава работите на нивно одржување и 
ѓгоправки, 

5) Скалиште, и скали 
1. Скалиштата што од главната палуба водат на 

горниот дел на палубата, на капител, касар и на 
други надградија, мораат да бидат широки најмалку 
0,70 м, а наведнатоста не смее да биде поголема од 
650. Тие се изработуваат од железна или јака др-
вена граѓа, а се заградени од двете страни со за-
штитна ограда, со заоблени рачни зафатници. 

Скалите за качување на јарбол и и оџаци се из-
работуваат од железо со пречник од најмалку 
0.012 м, оддалечени' од ѕидот најмалку 0.15 м и со 
потпирач или кош на врвот. 

Скалите за качување на јарбол и на бродови до 
20'0 БРТ можат да бидат поставени на ортомата од 
јарболот (свртија), а ногостапниците можат да би-
дат изработени од дрво или железо. 

Скалите за спуштање во бродските складови 
треба да се само од железо, и тоа со пречник од нај -
малку 0.015 м, да се широки најмалку 0.25 м, а одда-
лечени од ѕидот најмалку 0.12 м. Тие треба да се 
прицврстени со вијоци ИЛИ заковки, но не смеат да 
бидат заварени. 

Скалите мораат да бидат поставени во рамна 
вертикална непрекината линија, без оглед на бројот 
к?Ј палубитс што ги зафаќаат, но така што да не 
го смеќаваат затворањето на ^просторот низ кој ми-
нуваат. 

Бродовите до 50 БРТ место скалите од претход-
ниот став можат да употребув-аат подвижни скали 
од дрво или железо. 

в) Направа за слегување од бродот 
12. Мостот за слегување на копно на бродовите 

над 200 БРТ има широчина од најмалку 0,80 м, а 
од двете страни мора да има сигурна ограда висока 
најмалку 1.10 м. Каведнатсста на мостот не смее да 
премине 2з0. Мостот мора да има напречни летви, 
а на крајот, спрем-а копното, макари. Ноќе мостот 
мора да биде добро осветлен. 

Главните скали за слетување на копно — на 
бродовите над 500 БРТ треба да се широки најмал-
ку О,80 м, со цврста ограда висока 1,10 м, а со. дла-
бочина 0.25 -АТ. Овие скали треба да имаат направа 
што ќе ги одржува во хоризонтална положба. 

Бродовите што имаат главни скали, не мораат 
да имаат мост од ставот 1 па ова-а точка. 

7) Заповеднички мост 
13. Заповедничкиот мост, на бродовите на кои 

таков постои, мора да биде така сограден и снабден 
со такви направи! што персоналот на навитационата 
служба да е заштитен од атмосферски непогоди. 

Оградата на заповедничкиот мост мора да биде 
висока 1.20 м, а покриена со помошен платнен гра-% 
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добран. Овој градобран може да биде дрвен или 
лимен, а составен од два дела така што горниот 
дел да може, по потреба, да се симне. 

На десното и левото крило на заповедничкиот 
мост од крмената страна мораат да постојат при-
стапи од палубата. 

На заповедпичкпот мост се наога кормилар-
ница, затворена од сите страни. Корми л зеницата 
треба да има прозорци кио целата широчина на 
п р е ч е н а т а страна, како и врата од двете бочни 
страни. 

8) Кревалки за товар 
14. Бродовите што имаат кревалки в а товар, 

мораат да имаат исправи за "сигурноста н!а овие 
уреди издадени од надлежниот орган. 

Забрането е кревање и: спуштање на лица се 
кревалка во складот, к^ко и секое задржување и 
минување на лица под ирев алката додека оваа но-
си товар. 

Кревал ките за товар мораат да бидат градени; 
така што со сигурност да можат да ја креваат и 
држат тежината пропишана) за Ѕшв. Нивното мак-
симално оптоварување мора да биде видно озна-
чено на самиот носач на кревалката (с1егпск). 

Уредот за кревање на носачот кревалката мо-
ра да биде наместен така што укачувањето и искр-
цувањето да може сигурно и пееме ќав анс да се вр-
ши: од дамата палуба. 

Јажињата на кревалката мораат да бидат че-? 
Кични, а нивниот пречник мора 'да му одговара на 
пропишаното максимално оптоварувања на кревал^ 
к а т а Забрането е да се употребуваат еадоплетени 
јажиња и јажиња со пукнати жици. 

Куките мораат да имаат автоматски или други 
сигурносни закачки, за да не можат да се отворат 
самите од себеси. 

Тркалата на чекркот мораат да имаат направи 
за подмачкување и техничка способност да го но-
сат товарот определен за кревалката - на која се 
наоѓаат. 

9) Вители 
15. Ракување со вителот за кревања товар и 

за врзување на бродот им е дозволено само на ли-
ца оспособени за тоа. Подвижните делови од вите-
лот што штрчат, мораат да бидат мазни или за-
штитени СО' оклоп. 

Сите вители, освен оние на полжен вијок, мо-: 
фаат да имаат сигурносни кочници.. 

Јачината на вителот мора да му одговара на 
неговото максимално оптоварување, односно за вр -
зување бродови, на силата сразмерна со големи-
ната на бродот. 

К а ј рачниот вител рачката за свртување мора 
да' боде со пропишани димензии и сигурно (прицвр-
стела за оската. Таа мора да има двееграна ско-
к,алка, што 1го спречува повратниот удар. 

10)' Сидро, 
- 16. Сите бродови: мораат да" имаа-т уреди за си-

Дреѕње. Овие секогаш мораат да бидат во исправна 
состојба и технички така изведени што целосно да 
ти заштитуваат лицата што ракуваат со нив. Си-
гурноста на овие уреди мора да беде утв-рдени со 
исправа од надлежниот орган1. 

', 11) Челични јажиња (челик-чела) и конопи 
17. Новите челични пажиња и конопи, што се 

наменети; за работа на. брод или ѕа придржување 
на бродот, пред употребата мораат да имааат по-
тв-рда за допуштеното максимално оптоварување 
издадено од надлежниот орган или од лице од него 
овластено. Јажињата и конопите во употреба мо-
раат да им одговараат на тие нормативи и мораат 
постојано да се одржуваат во исправна состојба. 

Челичните јажиња (челик-челата) не смеат да 
имаат прекината жица и мораат' да бидат навит-
кани на посебни вретена. 

12) Громобрани 
18. На сите бродови со дрвени јарбол и и на 

ение чии јарболи имаат дрвени продолнпси, мо-

раат да бидат на тие ј арсо ли односно оро до лижи 
поставени громобран^ 

Громобраните мораат да бидат секогаш во 
исправна состојба и повремено прегледувани. За 
нивната состојба запо-ведникот на бродот е должен 
да внесува белешки во бродскиот дневник. 

Б. Вентилација на бродските магацини за јаглен и 
на резервоарите 

19. Бродовите над 50 Б Р Т мораат да имаат ин-
сталирана вентилација во складовите, магацините4 

за јаглен и резервоарите. Вентилацијата мора да 
биде изведена согласно техничките прописи од 
класификационит завод кој на бродот му ја одре-
дува класата. 

20. Пристап во затворените простории, резер^ 
воарите, доводите, котлите, магацините за јаглен 
и сл., во кои можат да се наоѓаат отровни или з а -
меотушливи гасови или пара, дозволен е само по 
одобрение, под надзор од лицата што ва таа "цел! 
се определени и со употреба на мерките за сигур^ 
ност (проветрување, употреба на заштитни среди 
с т а за белите дробови, приврзување и сл.). 

Запаливите течности се сместу,ваат во просто^ 
. риите под палубата^ и тоа во посебни резервоари! 

и садови направени з а таа цел. Овие резервоари м 
садови се полнат само од палубата со помошта на! 
цевки посебно вградени за таа на-мена. За одведу-

в а њ е на гасови овие резервоари и садови мораат 
да имаат посебна цевка, ч-иј отвор мора да бидо 
изведен над палубата. 

21. Ѕидовите од просториите во кои се оставаат 
бои, масло, петро л, бензин и сл-ични лесно запали-
ви материи, мораат да бидат од железо и премач-
кани со огноотпорна боја. Овие простории мораат 
да бидат достаточно ветрени, а ако не ќе биде до^ 
статична природната вентилација, мора да се во-
веде вештачка вентилација. 

Прекинувачите (склопките) на електричните 
светилки мораат да бидат поставени надвор од1 

овие простории. Црекинувачите можат да бидат 
поставени и во самите простории, под услов, да се 
затворени. За осветлуваше на овие простории не 
смеат да. се употребуваат светилки со пламен. 

Во просториите од ставот-1 на оваа точка мо-
ра да биде поставена наоколу на горниот дел од 
ѕидовите издупчена цевка за гаснење пожар, во 
чија близина треба да се наога рачен противпОжа^ 
рен апарат. 

1) Машини за разладување 
22. Машините за разладувавме и други апарат^ 

и направи за производство на ,мраз, сода-вода и сл,, 
мораат да бидат сместени; во одвоени простории, 
доб,ро ветрени со природна или вештачка вентила^ 
адија. 

2) Магацини за 'јаглен 
23. Магацините за јаглен мораат да бидат 

одделени од машинските простории и од просто-
риите на котларницата со железна преграда и се-
когаш добро проветрени со природна или вештачка 
вентилација, за да се отстрани собирање на запа-
ливи гасови. 

Магацините за јаглен, кога се работи во нив, 
мораат да бидат секогаш добро осветлени со елек-
тричн,и или со сигурносни светилки. 

Магацините на јаглен на долните палуби мо-
раат, да имаат освен гласните отвори, и спореден 
излез за случај на опасност. 

В. Машински простории и котларница 
24. Пред котлите и околу машините мора да 

има достаточно слободен простор, за да може за -
послениот персонал да работи без опасност за жи-
вотот и здравјето. 

Машинските простории и просториите на хот-
ларницата мораат да бидат со посебно скалиште 
директно врзани со првата отворена палуба. 
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Ако котлите се одделени од машините со не-
пропустлива преграда, секоја чросторија мора да 
биде врзана со палубата со одделни скали. Овие 
простории меѓусебно мораат да бедат врзани со 
недопустливи лизгави врата. 

Од тунелот на оскава на вишокот мора да (води 
достаточно широк излез, кој ЕО случај на опасност 
му служи на запослениот персонал да може по на ј -
кус пат да излезе те, првата отворена) палуба. Овој 
излез мора да се наога на крајот од тунелот, а каде 
"ѓоа не е изводливо — на местото најоддалечено од 
влезот во тунелот. 

25. Просториите од претходната точка мораат 
да бидат достаточно осветлени. Со посебна свет-
лина, независно од главниот генератор на брод-
ското осветление, мораат да бидат осветлени: ма-
нометрите, апаратите што ја покажуваат височи-
ната на водата во котлите, вентилите и сите дру-
ги важни делови на котелот и на машината. 

26. Во машинските простории и во просториите 
на котлар-шцата проветрувањето мара да биде 
такво што температурата да биде секогаш подно-
слива \и воздухот чист. За таа цел мораат да се 
постават уреди за исфрлување на нечистиот воз-
дух и за уфрлување на, свеж. 

27. На бродовите што употребуваат јаглен ка-
ко погонско гориво, мораат да бедат инсталирани 
направи за автоматско исфрлување с̂ а пепелот. 
'По исклучок, вакви најправи, нема да се инстали-
раат на бродовите до 1000 БРТ чија, потрошувачка 
на јаглен за 24 часа непрекинато возење е помала 
од 15 тони, а на кои подавањето на вакви направи 
е технички отежнато. 

23. Помините покрај главните и помошните ма-
шини мораат да бидат достаточно широки и висо-
ки, како и слободни од сите предмети или; одва-
жни делови па машините што би го спречувале 
или смеќавале помине т. 

29. Сите помошни предмети, алатот и сл. во 
Машинските простории и во просториите на кот-
ларниците, за време на пловидбата мораат да би-
дат сигурно сместени и прицврстени. 

30. Парните цевки мора-ат да бидат обложени 
со изолационен материјал и снабдени со достато-
.чен број одводни цевки за испуштање на конден-
затори. К а ј цевките што одат во еден правец по-
веќе од 20 метра, потребно е да се вметнат соод-
ветни компензатори. 

31. Сите делови од машините (колената, оски-
те, рамките, - запчшиците, замавни,кот, движните 
достави иш.), ако се на дофат на запослените ли-
ца, мораат да бидат заградени така што лицата 
Идеи работат околу машините да бидат наполно за-
штитени. 

32. На ѕидовите од машинската просторија и 
во тунелот (на оската н,а вишокот мораат да бид,ат 
поставени рачни придржувани, За пристап 'и ра-
кување со главните делови од машините мораат 
да бидат поставени, во височина од најмалку 2 м, 
сигурно прицврстени платформи во форма на ж е -
лезни решетки. Слободните страни на овие плат-
форми мораат да имаат цврсти метални огради, и 
тоа така што пречката да биде во височина од 1 м, 
а долниот дел од оградата во височина од најмалку 
0.20 м мора да беде полн или решеткаеето изведен. 

33. Секој брод мора да м а полноважна испра-
ва од надлежните органи за прегледот ш состој-
бата на котлите и садовите под натиск. Ако ин-
спекторат за трудот утврди дека котелот не е во 
определениот срок прегледан, тој е должен: да го 
извести за ова органот надлежен за вршење над-
зор над овие уреди. 

Г. Станбени простории 
34. Станбените простории се состоја,т од одаи 

за спиење, трпезарија и споредни простории (куј-
на, читална, остава, бања, магацин, перална и клог 
зет). 

35. Станбените простории мораат да се одржу^ 
ваш1 во ред ;г чистота. За одржуваше на редот и 
чистотата се грижат лицата што ќе ги: определи 
заповедникот на бродот. 

По исклучок, за чистотата и редот ка ј креве-
тите се трижат лицата што аги употребуваат. 

Подовите на станбените простории мораат да 
се мијат најмалку еднаш неделно. Проев леќата, 
облеката, сирената, обувките и другите предмета! 
што се наоѓат во од анте за спиење, ако тоа го 
допуштаат временските прилики, треба да се из-
несат на воздух и добро да се ^стресат барем ед-
наш неделно. 

36. На товарните бродови над 4.000 БРТ стан-
бените простории мораат да се наоѓаат над глав-
ната (прегреаната) палуба, и тоа во средината на 
бродот, освен ако се во прашала бродови од спе-
цијална градба (танчери и сл.) со вграден машин-
ски комплекс ега крмата од бродот. 

На постарите бродови на кои станбените про-
стории се сме с теши на прамецот од бродот, тие мо-
раат да се наоѓаат зад коленената преграда. На 
товарните бродови до 300 БРТ и на патничките 
бродови за крајбрежна пловидба до 3.000 БРТ 
станбените простории можат да се наоѓаат на кој 
и да е дел зад колизионата преграда. 

37. Станбените простории мораат да бедат ле-
сно пристапни во секое доба и по сек-ое време. При-
стапот кон овие простории на бродови над 200 ВРТ 
не смее да вода непосредно од отворените палуби. 

Влезовите што од гаалубиТе водат во станбени-
те простории мораат да имаат праг висок нај-малку 
0.30 м, за да се спречи влегување на вода. 

Пред главните влезови мораат да бидат при-
цврстени бришачи за обувки. 

38. Станбените простории на посадата мораат 
да бидат одвоени со прегради што не пропуштаат 
смрдба, гас и бучава од бродските складови, ма-
гацините, оинџирите, орманите и магацините за 
светилки, кујната М останата, просториите за до-
биток, постројките за управување со кормилото и 
од сличните простории. 

Станбените простории не смеат да се наоѓаат 
во непосредна близина на машините и котлите. 
Ако од конструк,циони разлози со а не е можно да 
се спроведе, тие мораат да бидат одвоени со сла-
ник, а ѕидовите од просториите за машините и ко-
телот мораат ,ца бидат изолирани со лош спровод-
ник на топлина и звук. 

30. Како височина на станбената просторија се 
подразбира вертикалното растојание меѓу подот и 
оплатата на таваницата односно долниот раб на 
п а л у б а т а ограда (спојката), мерен на најниското 
место. Височината на просторијата намалена со 
водови сместени под границата , се мери од дол^ 
плот раб на водот. 

Под површина на станбената простори!а се 
подразбира површината што ќе преостане по од-
бивање констру кционите делови на бродот пред 
вградениот или внесениот инвентар. При нејзиното 
пресметувана, мерките се земаат од надворешните 
рабови на железните профили. Неправилните, те-
ш и или а г л е с т површини на кои не може д,а се 
смести намештајот, не се земаат предвид при, ѕпре-
сметувањето на површината на станбената просто-
рија. 

Под слободна површина на станбената просто-
рија се подразбира површината што ќе преостане 
по одбивање на вградените делови и зЈ ветарот. 

Под воздушен простор се подразбира про-
сторот пгго останува по одбивање на конструкци-
о н и ^ делови. 

40. Височината на станбените простории, освен 
останата, мора да изнесува најмалку 2.00 м. На бро-
дови до 800 БРТ оваа височина, може да изнесува 
најмалку 1.90 м. 

По исклучок, ш бродови до 200 БРТ височина-
та на станбените простории може да изнесува 
1,80 м. 
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41. Сите железни ѕидови и таваниците на стан-
бените простории мораат да бидат обложени со дрво 
мјш со друг изолационен материјал што лошо спро-
ведува топлина Ј4 не пропушта влага. (Уплатите мо-
раат да бидат од таква конструкција што да овозмо-
жуваат лесно чистење. Палубата над станбените 
простории мора да биде покриена' со дрвена или 
друга соодветна изолациона маса. Ако оваа 'палуба 
не е искривена на тој начин, од внатрешната стра-
на на таваницата мора да се постави соодветна изо-
лација (стаклена волна или сл.) од иста или поголе-
ма изолациона вредност од дрвото. 

Подовите на станбените простории морат да би-
дат покриени со дрво или со некој друг лош спро-
водник на топлина. 

Аглите меѓу ѕидовите и подовите мораат да би-
дат заоблени. 

На годни места мораат да бидат поставени из-
лева, така изведени што да можат да се затвораат. 
Сите излеви на вода мораат да бидат спроведени со 
посебни цевки директно во море или во слевници. 

Ѕидовите и таваниците во одаите за спиење и 
во трпезариите мораат да бидат мазни и светло 
бојосани. Во 'станбените простории не смеат да се 
поставаат помини за синџири, јажиња и сл., ниту 
цевки за пара и вода, ^свен инсталации за доведу-
вање вода и за греење на односните простории. 

42. Во станбените простории мора, по правило, 
да влегува толку дневна светлина да можат да се 
читаат весници со обичен слог. Ако во станбеното 
простории воопшто нема дневна светлина, во овие 
простории мора да биде инсталира-но флуоресцентна 
или друго осветление со соодветен интензитет, при-
јатно за очи. 

Бродовите со машински погон мораат да имаат 
електрично осветление. Станбените простории во 
кои не влегува дневна светлина мораат да бидат 
осветлени со вештачка светлина. На бродовите со 
електрично осветление над возглавјето на секој кре-
вет мора да биде воведена светлина со посебен пре-
кинувач (склопка) што може да се дофати од ле-
жечка положба^ 

Станбените простории мораат да бидат снабдени 
со резервни батериски или петролски ламби, за слу-
чај на расипување на главното осветление. 

43. Станбените простории на бродовите над 500 
БРТ мораат Да се затоплуваат со топла вода, со 
пара, со тепал воздух или со електрична струја. 

Парните греачи мораат да бидат заштитени, а 
цевките изолирани со азбест или со друга соодвет-
на изолација. 

Со цел за влажење на топлиот воздух, на греа-
ните мораат да бидат прицврстени садови со вода, 
од соодветен волумен и форма. 

44. Станбените простории на сите бродови мо-
раат да имаат осигурена добра природна вентилаци-
ја. На бродовите над 500 БРТ покрај уредите за 
природна вентилација мораат да постојат и напра-
ви за вештачка вентилација, поврзани со централа 
ниот систем на бродската вентилација. Вентилаци-
јата не смее да предизвикува промаја и бучава. 
Вентилационите канали не смееат да се наоѓаат над 
креветите. Вентилационите уреди мораат да бидат 
градени и поставени така што низ нив да не може 
да навлегува вода, чад или прав. 

Во тропски краишта, -како и за време на големи 
жештини, над спалните, трпезаријата, кујната и 
останата мораат да се оптегнат по два шатори, еден 
над друг во растојание од рѓајмалку 0.80 м. 

45. На бродовите на кои е задолжително воведу-
вање на вештачка вентилација, веитилационите у-
реда мораат да и' одговараат на следната фреквен-
ција на измената на воздухот: 

а) горната палуба: 
1) трпезаријата - притисочен уред со измена 

на воздухот 20 пати на час; 
2) одаите за живеење — притисочен уред со из-

вдва на воздухот 12 пати на час; 

3) одниците, околу рововите на машинскиот у-
ред — притиеочен уред со измена на воздухот 4 
пати на час; 

4) останата и клозетите — всисувачки уред со 
измена на воздухот 20 пати на час; 

б) долната палуба: 
1) одаите за спиење околу ровот на машинските 

простории и на котларницата — притисочен уред со 
измена на воздухот 15 пати на час; 

2) другите кабини — притисочен уред со измена 
на воздухот 12 пати на час; 

3) оставите за п,ресвлека — притисочен уред со 
измена на воздухот 10 пати на час; 

4) долните одници и складови — цритисочеп у-
ред со измена на воздухот 8 пати на час; 

в) заповедничкиот мост: 
1) кормиларницата, навигациопита кабина и ка-

бил! пте - притисочен уред со измена на воздухот 10 
пати на час, ако е недостаточна природна вентила-
ција; 

2) бањите и клозетите — всисувачки уред со 
измена на воздухот 20 пати на час; 

г) палубата на чамците: 
1) спалните — ттритиеочен уред со измена на 

воздухот 12 пати на час; 
2) радио-телеграфската станица — припие очен 

уред со измена на воздухот 10 пати на час, ако е н е -
достаточна приро-дната вентилација; 

3) влезовите и одниците — притисочен уред со 
измена на воздухот 6 пати на час; 

4) оставата и клозетите — всисувачки уред со 
измена на воздухот 20 пати на час; 

д) заштитните палуби: 
1) трпезаријата, бродскиот уред и туристичкиот 

уред — притисочен уред со измена на воздухот 15 
пати на час; 

2) одаите за спиење — притисочен уред со из-
мена на воздухот 10 пати на час; 

3) влезовите и одаиците — притисочен уред со 
измена на воздухот 6 пати на час; 

4) кујната — всисувачки уред со измена на воз-
духот 46 пати на час; 

5) пералната на садови и главната остава — вси-
сувачки уред со измена на воздухот 30 пати на час; 

6) клозетите — всисувачки уред со измена на 
воздухот 20 пати на час; 

7) магацинот на кујната и слични магацини — 
всисувачки уред со измена на воздухот 10 пати на 
час. 

На бродовите со моторен погон што немаат кот-
ловски уреди, вентилацијата околу рововите на ма-
шинските простории мора да биде со измена на воз-
духот од еднаква фреквенција како и во другите 
кабини. 

Отворите на доводните канали мораат да бидат 
изведени така што да не се спречи наполно влегу-
вањето на воздухот. Сите уреди за механичка вен-
тилација мораат да бидат снабдени со ,воздушни 
филтери. Механичката вентилација мора да биде 
од таков систем што автоматски да му дава на воз-
духот потребна влажност. 

Во просториите за кои се пропишани уреди од 
притисочен систем на' вентилација, таквите уреди 
можат да бидат заменети и со всисувачки уреди, но 
во тој случај измената на воздухот мора да биде од 
онаа фреквенција што со оваа точка е определена 
за притисочен уред. 

46. На горниот праг од вратата на секоја стан-
бена просторија на посадата мора да биде означено 
читливо со неизбришлива букви за која цел и за 
колкав број лица е определена односната просто-
рија. 

1) Сместување на посадата 
47. Посадата се сместува во одаите за спиење 

според следниот распоред: 
а) заповедникот на бродот, управителот на ма-

шината, бродските офицери, бродскиот лекар, брод-
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скиот економ (комесар), шефот на бродската кујна, 
водачот на палубата, водачот на машината, теса-
рот, главниот готвач, главниот келнер и шефот на 
електричарите — во одделни одаи за спиење со 
по еден кревет; 

б) другите членови ца посадата! на бродови над 
1000 ВРТ — во одаи за спиења СО најмногу два 
кревети, а на бродови до 1000 БРТ - во одаи со 
најмногу четири кревети; 

в) жените — членови на посадата мораат да би-
дат сместени: во одвоени одаи за спиење. 

Станбените простории ма посадата треба, по 
правило, да се сите едни до други. 

Расподелбата на одаите за шиење според ви-
довите на служба се врши во спогодба со синди-
калната организација и со надлежниот инспекторат 
за трудот. При таа расподелба мора да се води смет-
ка за тежината и за другите, услови за работа на 
одделни: струки на бродската посада. 

2) Големина на одаите за спиење 
48, За големина на одаите за спиење на сите 

бродови, освен патничките бродови за крајбрежна 
. дЛовиЈдба, се определуваат следните најмали мерки: 

а) О д а ј а с о е д е н к р е в е т : 

в) О д а ј а с о т р и к р е в е т а : 

на бродо-
вите: А 200 БРТ 200-^09 БРТ 

над 
800—3000 

БРТ 
над 
3.000 

" БРТ 

Височина 1,80 м 1,90 м 2,00 м 2,00 м 
Слободна 

1,80 м 

2,25 м2 површина/ ' ' 1,00 мѓ 1,25 ма 1,60 ма 2,25 м2 

Воздушен 
12,00 мЗ простор 7,00 м3 9,00 м3 10,00 мѕ 12,00 мЗ 

б) О д а ј а с о д в а к р е в е т а ! 

на бродов 
вите: д о 200 Б Р Т над 

аоо-воо БРТ 
над 

800—3000 
Б Р Т 

над ; 
3.000 ' 

Б Р Т 

Височина 1,80 м 1,90 м 2,00 м 2,00 м 
Слободна 

2,25 м!' површина 1,95 м" 2,25 м ' 2,60 ма 2,25 м!' 
Воздушен 

12,00 м8 14,00 м8 простор 10,00 М? 12,00 м8 14,00 м8 12 ,00 м5 

в) О д а ј а с о т р и и л и ч е т и р и к р е в е т и : 

на бродо-
вите: ДО 200 Б Р Т ГОО-ЅОТВРТ 8 ^ 0 0 0 

над 

Височина 1,80 м 1,90 м 2,00 м 
Слободна површина 2,50 м2 3,00 м2 3,50 ма 

Воздушен простор 15,00 м8 16,00 м8 17,00 м8 

49. За големина на одаите за спиење на патнич-
ките бродови за крајбрежна пловидба се определу-
ваат следните најмали мерки: 

а) О д а ј а с о е д е н к р е в е т : 

на бродо-
вите: ДО 200 БРТ ОД 201—800 

БРТ 
над 
-800 
Б Р Т -

Височина 
Слободна површина 
Бруто волумен 

1,80 м 
1,00 м2 

6,50 м3 

1,90 м 
1,25 м2 

7,00 м3 

2,00 м 
1,50 м2 

7,50 м3 

б) О д а ј а с о д в а к р е в е т а : 

на бродо-
вите: до 200 ВРТ ОД 201—800 

БРТ 
над 

800 
' БРТ 

Височина 
Слободна површина 
Бруто волумен 

1,80 м 
1,25 м' 
8,00 м8 

1,90 м 
1,50 м2 

8,50 м8 

2,00 м 
1,75 и? 
9,00 м ' 

на бродо-
вите : до 200 БРТ ОД 201—800 

БРТ. 
над 
800 

БРТ 

Височина 
Слободна површина 
Бруто волумен 

1,80 м 
1,50 м2 

12,00 м3 

1,90 м 
1,75 м2 

13,00 м3 

2,00 м 
2,00 м2 

14,00 м8 

г) О д а ј а с о ч е т и р и к р е в е т а : 

на бродо-
вите: ДО 200 БРТ од 201—800 

БРТ 
над 
800 

БРТ 

Височина 
Слободна површина 
Бруто волумен 

1,80 м 
1,75 м3 

14,00 м3 

1,90 м 
2,00 м2 

15,00 м3 

2,00 м 
2,25 м2 

16,00 М'Ј 

3) Кревети 
50. Креветите во одаите за спиење мораат по 

внатрешната мерка да бидат долги најмалку 1.90 м, 
а широки најмалку 0.75 м и можат да бидат поста-
вени во смерот на должината или широчината н^ ' 
бродот, но така што на бродовите над 3000 КРТ да 
не смеат да се наоѓаат непосредно до ѕидовите од 
коритото на бродот. На бродовите до 3000 БРТ кре-
ветите можат да се наоѓаат и до ѕидовите од кори-
тото на бродот, но во тој случај тие мораат да 
бидат добро изолирани. 

Повеќе од два кревети не смеат да бидат по-
ставени еден на друг. Растојанието меѓу долниот 
раб на креветот и подот мора да биде најмалку, 
0.30 м. По исклучок, на бродовите до 200 БРТ ова 
растојание може да изнесува и помалку, но не 
под 0.15 м. Меѓу горниот и долниот кревет, како и 
меѓу горниот кревет и таваницата, растојанието, 
мора да изнесува најмалку 0.70 м. По исклучок, на/ 
бродовите до 200 Б Р Т ова растојание монѕе да из-
несува 0.65 м. Сите обие простори мораат да бидат 
наполно слободни. 

Креветите мораат да бидат цврсти, направени 
од мазен метал к заштитени од 'рѓосување, или од 
тврдо полирано односно лакирано дрво и така из-, 
работени да можат лесно да се расправаат заради чин 
стење. 

На надолжните страни од креветите, ка ј воз-
главјето и нозете, мораат да бидат поставени бра-
ници долги: една третина кревет. 

51. Секој кревет мора да има добра мрежа од 
тел и душек со пресвлека од јако тронитно платно. 
Душекот мора да биде наполнет со волна, коњски 
влакна, морска трева или кадела. 

Под влошката од тел на горните кревети мора 
да биде поставено често платно, за да се спречи 
паѓање прав на долниот кревет. Секој кревет мора 
да има перница со пресвлека, две топли покривки 
и два чаршафа. . 

Креветската пресвлека треба да се менува, по 
правило, еднаш неделно. Заповедникот на бродот 
во оправдани случаи може да го продолжи овој 
срок, но најмногу до 15 дена. За креветската пре-
свлека и за нејзиното перење се грижи работода-
вецот. 

Креветите мораат да имаат движна завеса што 
не пропушта светлина. 

Во спалните под креветите можат да се поста-
ват фиоки. 

4) Одаи за спиење 
52. Ода јата за спиеле со еден кревет мора да 

има: вграден кревет со најмала внатрешна широ-
чина 0.76 м, а најмала внатрешна должина 1.90 м, 
по можност со. направа за проширување, со че-
лична влошка, душек од волна, коњски влакна, мор-
ска трева или кадела, висок најмалку 0.15 м и со 
перница од ист материјал, како и орман висок на ј -
малку 1.52 м, длабок 0.62 м и широк 0.80 ч, со пре^ 
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гради при Ерѕот и со фиоки при дното. Во овие 
одаи мора ,да се наоѓа канабе со наслон и маса за 
пишување, полици и орман за книги, достаточен 
број бееалвд, умивалник од порцелан или друг со-
одветен материјал, со текушта ладна и топла вода, 
како и тоалетно орманче со огледало на вратата. 

Одаите за спиење на бродовите до 800 БРТ 
можат да бидат и без текушта топла вода, а спал-
ните на бродовите до 200 БРТ можат да бидат и 
без текушта ладна и топла вода. Прозорците и вра-
тите мораат да имаат завеси што не пропуштаат 
светлина. Пред креветите мора да има простирка и 
ка ј вратата бришач за нозе. 

Одаја со повеќе кревети мора да има маса по-
криена со линолеум и за секое лице стол со на-
слон и дрвен орман што може добро да се проветри. 
Височината на орманот треба да е еднаква со "ви-
сочината на ода јата, а широчината и длабочината 
најмалку 0.60 М. На горниот дел од орманот мораат 
да се наоѓаат прегради, а на долниот една до две 
фиоки. Преградите, фиоките и орманите мораат да 
бидат снабдени со клучеви. Во славната мора да 
се наоѓа тоалетно орманче со огледало на вратата 
и со достаточен број бесалки. Крај секој кревет 
мора да се постави; полица за книги. Намештајот 
мора да биде мазен и во што поедноставна форма. 
Прозорците и вратата ,мораат да имаат завеси што 
не пропуштаат светлина. Пред влезот мора да се 
наоѓа бришач за нозе. 

Во сите спални, над возглавјето на секој кревет 
мора да се наоѓа погодно сместен појас за спасу-
вање. 

5) Отвори за случај на опасност 
53. На вратата од одајата за спиење или на ѕи-

дот од одникот мора да биде отвор затворен со ле-
сно кршлив материјал, кој не пропушта звук, а! од 
таква големина што во случај на опасност да може 
лесно да се провлече човек низ него. Овој отвор мо-
ра да биде означен сопнатине: „Во случај на опа-
сност — крши". 

Д. Споредни простории 
1) Трпезарија 

5-а. Трпезарија мораат да имаат бродовите над 
100 БРТ. Трпезаријата на бродовите мора да биде 
наместена и уредена така што посадата да може да 
ја употребува и за одморање и за друштвен живот. 

Бродовите што редовно патуваат повеќе од пет 
дена беспрекидно мораат да имаат посебна просто-
рија за задржување и разонода на посадата. 

Масите во трпезаријата мораат да бидат покри-
ени со линолеум или со сличен материјал, и така 
големи и со толкав број столови што целата посада, 
или дел од посадата за кој е определена трпезари-
јата, да може одеднаш на нив удобно да седи. 

Секоја трпезарија Лора да има остава, направа 
за треење вода и филтер или некоја друга одобрена 
направа за пречистување на водата за пиење. Трпе-
заријата мора да го има сиот потребен инвентар и 
соодветна резерва на прибор за јадење. 

Уредите за греење и проветрување на трпезари-
јата мораат да бидат од ист систем како и кај одаи-
те за спиење. 

2) Кујна 
55. Бродовите мораат да имаат кујна чија големи-

на и уред му одговараат на видот и големината на 
бродот. Кујната мора да се наоѓа на горната палуба 
или на првата потоа луба, а мора да биде достаточ-
но пространа и да има добри уреди за проветрува-
ње. Во неа мора да се наоѓа и да биде уредно и хи-
гиенски чуван и одожуван сиот кујнски прибор. 
Бродовите снабдени со уреди за текушта слатка то-
пла и ладна вода, мораат оваа да ја имаат и во ку ј -
ната. Тие мораат да имаат и уреди за миење, цеде-
ње и сушење на кујнските садови и прибор". 

Ѕидовите на кујната мораат, по правило, да би-
^ дат обложени до височина од 1,50 м со светли кера-

мички плочки или бојосани со емајл боја. Кујната 
мора да има под од светли плочки или од друг 
сличен материјал, а на левата и десната страна мора 
да има отвори споени со цевките за канализација. 

На бродовите што подолго од 4 дена патуваат 
без пристанување, во кујната или во нејзина непо-
средна близина мораат да се наоѓаат посебни уреди 
за печење леб. 

Во кујната мора да биде воведена исклучиво те-
кушта и здрава вода за пиеше. 

На бродовите до 200 БРТ надлежниот инспекто-
рат за трудот може, во. границите на постојните 
прописи, да дозволи отстапувања од одредбите на 
оваа точка. 

3) Магацин 
56. Ако бродот чува запаси на храна, мора да 

има посебен магацин. Магацинот мора да биде про-
стран, на природен или вештачки начин проветру-
ван, како и заштитен од влага и од моментални 
промени на температурата. Отворите за проветру-
вање во магацинот мораат да бидат4 заштитени со 
решетки и со мрежи против инсекти. 

Надворешните ѕидови на магацинот мораат да 
бидат изработени од челик и обложени со материјал 
кој лошо спроведува топлина. Внатрешните ѕидови 
мораат да бидат обложени со керамички плочки или 
со друг мазен материјал бојосан: со светла неотров-
на маслена боја. 

Магацинот мора да биде уреден така што оддел-
ни видови прехранбени продукти да можат да бидат 
оставен^ и чувани на посебно место, кое најдобро 
одговара за нивно одржување во здрава и употре-' ; 
блива состојба. Магазинот мора да биде разделен 
на повеќе одделенија, во кои лесно расипливите 
продукти ќе се држат одвоено од оние што не под-
ложуваат на брзо расипување. Продуктите што по-
ради своите особини би можеле штетно' да си вли-
јаат едни на други, мораат да се држат одвоено, и, 
по потреба, да се ставаат на посебни полици, пре-
гради и сл. 

Полипите, преградите, сандаците и сличните у-
реди мораат да бидат обложени со материјал што 
го спречува влегувањето на инсекти, глодари и 
други штетници. 

На брод мора да постои посебна просторија за 
пивница. Пивницата мора да има достаточна венти-
лација, а на непропустлив под — одвод во канали-
зацијата. 

Во пивницата не смее, по правило, да се влегу-
ва низ магацинот. 

На бродовите до 200 БРТ надлежниот инспекто-
рат за трудот може да дозволи отстапување од 
условите определени во оваа точка. 

Пренесувањето на прехранбените продукти и 
ракувањето со нив се врши со строго придржување 
за постојните хигиенски прописи. 

4) Ладилници 
57. Бродовите мораат да имаат механички ла-

дилници (фрижидери). Бродовите за долга и голе-
ма крајбрежна пловидба мораат да имаат посебни 
ладилници за чување на прехранбените продукти 
од животинско (анимално) потекло, а посебни за-чу-
вање на продукти од растително потекло. 

Ладилниците мораат да бидат сместени така 
што да се заштитени од моментални промени на 
температурата, и мораат да имаат добра изолација. 
Нивните внатрешни ѕидови мораат да бидат од 
неотровен и непропустлив материјал кој може да 
се мие. На непропустлив под, со отвори за одводна 
канализација и со брусена метална затка, мораат да 
се наоѓаат дрвени решетки. 

За обесување на месо мера да постои потре-
бен број калаисани бесалки. Ладилниците мораат да 
имаат исправни термометри, така што температура -
та на ладените простори во секое време да може да 
се прочита на надворешната страна од ладилницата. 
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Ладилниците во кои се влегува, мораат да би-
дат осигурени со сигнални уреди (со црвено бојо-
сано електрично ѕвонце на надворешната страна), 
како и со помошни лостови за отворање од вна-
трешната страна Лицата што работат во ладилни-
ците мораат да имаат специјални топли палта и 
капи за таа цел. 

По исклучок, бродовите за мала крајбрежна 
пловидба со тонажа до 350 БРТ, кои во пристани-
ш н и е луки секојдневно набавуваат храна, не мо-
раат да имаат механичка ладилница, но мораат да 
имаат мразарници така изработени што во нив да 
можат да се чуваат продуктите од животинско по-
текло наполно одвоено од продуктите од растениско 
потекло, Мразарниците мораат да се наоѓаат на ме-
сто заштитено од топлина, а нивн-ите внатрешни 
ѕидови мораат да бидат обложени со неотровен и не-
пропустлив материјал. Подовите на мразарниците 
мораат да имаат исправни дрвени решетки и чеп 
За испуштање на течност. 

58.' Непосредно до трпезаријата мора да биде 
вградена остава. Таа служи за сместување на про-
дуктите за дневна употреба што не се-подготвуваат 
во кујната. 

Останата мора да има уред за миење на прибор 
за јадење, со текушта топла и ладна вода, а на 
бродовите за долга пловидба и прирачни ладилници, 
како и уред за затоплување на храната. Ѕидовите 
и подот на оставата мораат да бидат изработени ка-
ко и во кујната. 

На бродовите над 3-000 БРТ останата мора да би-
де снабдена со прирачна л адил ница. Бродовите до 
100 БРТ не мораат да имаат остава. 

6) Простории за сместување па облека и багаж 
59. Во близината на станбените простории мора 

да се наоѓа посебна просторија направена за суше-
ње и чување на мантили за дожд, чизми и работни 
облекла. Оваа просторија мора да биде достаточно 
осветлена и зрачна, а на недопустливиот под тре-
ба да има одвод во канализации јата. Подот мора да 
биде покриен со дрвени -решетки. 

На посадата на бродот мора да и' биде ставена 
' на располагање посебна просторија за сместување 

и чување на сандаци и вреќи. Бродовите до 500 БРТ 
не мораат да имаат посебна просторија за оваа цел. 

Ѓ. Санитарни уреди 
1) Умивалници и бањи 

60. На бродот мораат да постојат умивалнзици и 
бањи, кои за персоналот на палубата-, по правило, 
мораат да бидат сместени блиску до одаите за спие-
ње или до група на вакви одаи, со посебен влез од 
внатрешниот одник, а за машинскиот персонал — во 
близината на просториите од машините или коте-
лот. Непосредно до умивалницата и бањата мора 
да се наоѓа просторија за' оставање на работни 
облекла, со потребен број обес алки, а каде тоа го 
овозможува просторот — и орманчиња. 

Во умивалниците и бањите на бродовите над 
800 БРТ мора да биде воведена текушта ладна и то-
пла вода; на бродовите од 200 до 800 БРТ мора да 
има текушта ладна вода, како и топла — кадегоде 
тоа го дозволуваат констру кционите можности. Бро-
довите до 200 БРТ не мораат да имаат бањи со те-
кушта вода, Тј ку една просторија по можност со 
ладна вода од таиќ, во која членовите на посадата 
можат да се мијат и да се чистат. 

Низ бањите не смеат да водат влезови во клозе-
тите, а преградните ѕидови мораат да бидат непро-
пустливн. 

Бањите треба да имаат оградени тушеви напра-
вени така што млазот да прска од страна. Умивал-
ниците мораат да имаат посебни славен. 

Во умивалниците мора да биде поставена по 
една полица за тоалетен прибор за секој член од 
посадата кој во епохата нема умивалник, 

Ѕидовите на умивалниците и на бањите мораат 
да бидат обложени до височина од 1,5 м со светли 
керамички плочки или бојосани со емајлова боја. 
На ѕидот покрај тушот мора да биде вграден стол 
на расклапан^. 

На непропустливите подови со отвори за одвода 
на канализација мораат да се наоѓаат подметен од 
изолационен материјал (од дрво, гума и сл.). 

Умивалниците и бањите мораат Да имаат при-
родна или, спрема потреба, вештачка всисувачха 
вентилација. 

Умивалиици мора да има толку што најмалку 
една третина членови од посадата да можат во исто 
време да се мијат. При определувањето на бројот на 
умивалниците не се земаат предвид членовите на 
посадата за кои во спалните постојат вградени уин-
валидни, 

На секои 10 членови посада (над 5 се сметаат? 
како 10) мора да постои најмалку еден вграден туш. 
По исклучок, на бродовите до 15 членови посада 
може да постои само една бања со еден туш и една 
умивалница. 

На секој член од посадата работодавецот е дол-
жен да му стави на располагање две крпи за лице, 
кои треба да се менуваат секои 8 дена, а на машин-
скиот персонал и на персоналот од палубата уште и 
достаточна количина сапун. 

2) Перални и сушални за долна облека 

61. На бродот мера Д?Ј се наоѓа и перална со те^ 
кушта топла и ладна вода и со направи за перење 
долни облека, како и сушалка со прибор за сушење 
долни облеки. Вакви простории не мораат да имаат 
бродовите до 800 БРТ, како ниту бродовите за мала 
крајбрежна пловидба, 

Пералните и сигналните мораат да бидат одделеа 
ни од од анте за спиење и од трпезаријата; тие мо-
раат да имаат уреди за проветрување и греење. 

На бродовите што немаат перална, за таа цел са 
приспособуваат умивалниците. 

3) Вода за пиење и за санитарни потреби 
62. Водата наменета за пиење и за санитарни 

'потреби на посадата мара да се држи во посебни 
танкови Танковите мораат да се полнат односно да 
се празнат со посебна пумпа, чија употреба за дру-
га цел е забранета. 

Забрането е да се вкрстува водоводниот систем 
за слатка вода за хигиенски потреби со водовод-
ниот систем за вода за технички потреби (пумпи, 
цевки или вентилни станици). 

Отворите на цевките за полнење и мерење на 
танковите мораат да бидат барем 0.5 м над подот и 
снабдени со добро осигурен капак. Издишните цевки 
за проветрување на танковите мсраг.т да бидат на 
крајот свиткани надолу во ВЈЈД на колено и на отво-
рот заштитени со мрежичка. 

За мерење кол,ичината на вода во танковите, 
овие мораат да бидат конструирани така односно 
снабдени со такви направи (водоказ и сл.) да може 
да се контролира количината на вода без употреба 
на сонда. 

За изработка и одржување на водоводните уре-
ди Еажат посебни прописи. 

4) Клозети и канализација 
63. Бродовите мораат да имаат најмалку по еден 

клозет на секои 10 членови на посада, до 40 членови 
на посада заклучно, а над тој број на секои ната-
мошни 20 членови на посада уште по еден клозет. 
(Бројот на членовите на посада над 5 односно над 
10 чле-нови се смета како 10 односно 20 членови). 

За жените — членови на посада мораат да по-
стојат одвоени клозети. 

Клеветите мораат да бидат блиску до о д а т а за 
спиење, до умивалниците и бањите, но мораат да 
бидат од овие одделени, и тоа така што во нив да 
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не се влегува непосредно од одаите за спиење, туку 
од отворените одници. Клозетите не смеат да бидат 
сместени над кујната. 

Ѕидовите и подовите на клозетите мораат да би-
дат од железо и непропустливи, и мораат да имаат 
отвори за одвод во канализацијата. Подовите мораат 
да бидат поелани со керамички плочки. Ѕидовите на 
клозетите мораат да имаат најмалку еден ред кера-, 
мички плочки, а над тоа мораат да бидат добро бо-
јосани со емајлова боја до височина од 1 м. 

Подот на клозетот мора да се наоѓа најмалку 
1 м над најголемото газење на бродот. Клозетите на 
горната палуба мораат да бидат заштитени од вре-
менски непогоди, а исто така и одниците што водат 
до нив. Кога повеќе клозети се наоѓаат во една про-
сторија, пред нив мора да има толку слободен про-
стор да можат да се постават умивалници за миење 
раце, и тоа така што на секои три клозети да доаѓа 
најмалку по еден умивалник. Ако во една простори-
ја се наоѓа само еден клозет, умивалникот се по-
става на преградениот' ѕид до вратата. 

Миење раце по употребата на клозетот особено е 
задолжително за персоналот што ракува со пре-
хранбени продукти (готвачи, келнери и др.). 

Шољите на клозетите мораат да бидат од мате-
ријали! што не се кршат, не пукаат и не 'рѓосуваат. 
Седиштата на шољите мораат да бидат дрвени, со 
автоматско кревање и до нив мораат да бидат по-
ставени придржници. 

Клозетите мораат да имаат посебни направи за 
исплакнување со текушта вода. Клозетите што не-
маат текушта вода мораат да имаат чиста емајли-
рана или поцинкувана канта наполнета со вода на 
која и' е додадена извесна количина хлорова вар. 
Исплакувањето на клозетите е задолжително по 
употребата. Одводните цевки на клозетите мораат да 
имаат посебен вентил за спречување продорот на 
морската Бода. 

Клозетите мораат да имаат направи за природ-
на или вештачка всисувачка вентилација одвоена од 
сите други станбени простории, и мораат да бидат 
осветлени дење и ноќе. 

Клозетитг мораат да се чистат најмалку два-
пати дневно, а да се дезинфикуваат најмалку еднаш 
неделко. Клозетите мораат да бидат секогаш снабде-
ни со тоалетна хартија/ што е должен да ја набави 
работодавецот. 

Лицата што ги чистат клозетите не смеат да 
бидат запослени во кујната, а при работата мораат 
да имаат заштитни гумени ракавици. 

Одводните цевки на клозетите мораат да бидат 
одделни и спроведени директно во морето. Со нив 
можат да се спојуваат единствено цевките на уми-
валниците, пералните и бањите, и тоа само кога цев-
ките од клозетот не можат одделно.да се спроведат 
од конструктивни причини. 

Одводните цевки од кујната не смеат да се спо-
јуваат со системот на другите спроведени цевки. 

Одводните цевки не смеат да се спроведуваат 
над умивалниците, уредите за миење савови и слич-
ни хигиенски уреди. ' 

Одводните цевки од санитарните уреди што се 
наоѓаат ЕО височина'ИЛИ под газењето на бродот, 
мораат да се спроведат во собирен таиќ што има 
уред за свое празнење. 

Одводните цевки од клозетите не смеат да се 
спроведуваат низ просторијата на кујната. 

Е. Посебни мерки за здравствена заштита 
64. Ако се поја-ви на бродот заразна болест, 

Предметите со кои може да се пренесе болеста мо-
раат да се мијат и дезинфикуваат еднаш дневно, а, 
по потреб?, и повеќе пати. На бродот мораат да се 
наоѓаат потребни средства и прибор за дезинфек-
ција. 

65. Лете или кога бродот се наога во маларич-
ни краишта, сите прозорци, вентилациони отвори и 
врати на просториите определени за живеење, ра-
бота и задржување на посадата мораат да бидат 
прекриени со соодветна мрежа против инсекти. 

Заповедникот на бродот, спрема своето наоѓаше 
или по предлог од раководителот определен да се 
грижи за здравјето на посадата, може да го ограни-
чи излегувањето на посадата на копно во местата 
заразени од маларија во време од заоѓањето др из .̂ 
легнувањето на сонцето. За ова заповедникот на бре-, 
дот мора да внесе забелешка во бродскиот дневник^ 

1) Бродска болница 
66. Бродска болница мораат да имаат бродовите 

за долга пловидба и бродовите за голема крај бре ̂  
жна пловидба што имаат уреди за превоз на пата 
ници. 

Бродската болница мора да биде сместена на 
средината од бродот, и тоа на најгорната палуба. 
Таа мора да биде одвоена од станбените простории 
на бродската посада и патниците. 

По исклучок, надлежниот инспекторат за тру-
дот може да одобри бродската болница да се смести 
и на друго место на бродот, ако таа од технички 
причини не може да се смести на средената од нај-
горната палуба. 

Ако бродот има- и болница за патници, таа мора 
да се смести непосредно до бродската болница, Ако 
го бараат тоа потребите, бродската болница и бол-
ницата за патници можат да се спојат. За нивно 
спојување потребно е одобрение од надлежниот ин-
спекторат за трудот и од надлежниот орган на 
одразете егата служба, како и согласност од рабо-
тодавецот. 

Бродската болница мора да биде секогаш при-
готвена за сместување на болни и не смее да се 
употребува за никакви други цели. 

Во бродската болница смее да се влегува само 
од посебен одник, преку кој се врзани сите болнич-
ки одделенија со апотеката, бањите и клеветите. 

Бродската болница мора да има посебни клозети; 
и бањи, наменети исклучиво за употреба од болните. 
Овие клозети и бањи мораат да бидат одвоени од 
болничката главна просторија со метална преграда 
што рге пропушта влага и смрдеа. Болничките бањи 
освен туш мораат да имаат и када. 

Во бродската болница мора да има достаточно 
осветление, според одредбите од точката 42 на овој 
правилник. Нејзината просторија мора да биде до-
бро осветлена со вештачка светлина и во неа мора 
да се наоѓа годен уред за пренослива светилка. 

67. На бродовите до 50 членови на посада во 
бродската болница мораат да бидат сместени на ј -
малку два кревети од болнички тип, кои не смеат 
да бидат поставени еден над друг, На секој кревет 
мора да дојде најмалку 5 м2 површина. Креветите 
мораат да би^ат положени така што возглавјето да 
им е оддалечно од ѕидот најмалку 0.10 м и да може 
слободно да им се пријде од двете бочни страни. 

Ако бродот има повеќе од 50 членови на посада, 
на секои натамошни 50 лица мораат да бидат сме-
стени уште два кревета, но најмногу 12 кревети. Во 
тој случај креветите се сместуваат во повеќе одвое-
ни простории. 

Креветите мораат да имаат метални влошки, 
душеци и перници од коњски влакна, волна, морска!' 
трева или кадела во тежина од најмалку 10 кг, две 
волнени покривки, шест чаршафи, три иернични на-
влаки и еден прекривач. 

Покрај секој кревет мораат да се наоѓаат две 
мали метални полици, и тоа една за држење шиши-
ња, чаши, лекови и др. а друга за држење на плу-
в а ли ат а. ' 

Секој кревет мора да биде сврзан со електрич-
ниот ѕвонец спроведен до станбената просторија на 
лицето определено за нега еа болните.. 

68. Подот на бродската болница не смее да биде 
од дрво ниту од материјал што впива и пропушта 
влага, гасови и миризба. Ѕидовите и таЕаниците мо-
раат да бидат бојосани со бела емајлова боја'. Спој-
ните рабови на подот и ѕидовите мораат да бидат 
заоблени. Во бродската болница не смеат да се на-
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огаат слевници ниту какви и да било цевки или 
кабели. 

Вратите, прозорците и другите отвори во брод-, 
ската болница мораат да вадат постојано прекриени 
со мрежа против инсекти. Направите со мрежите 
мораат да бид,ат уредени така што овие да можат 
да се симнуваат заради чистење. Освен тоа, брод-
ската болница мора секогаш да располага со сред-
ство за уништување инсекти. 

Бродската болница мора да има уред за парно 
или електрично греење односно за греење со топла 
вода или со топол воздух. Заради одржување по-
требна влага во воздухот, во бродските болници се 
ставаат садови со вода на местата годни за испару-
вање на водата. Болничките простории мораат да 
бидат снабдени со хигрометар и со ѕиден термометар, 
заради мерење на влагата и контролирање на тем-
пературата. 

Проветрувањето на бродската болница мора да 
биде уредено така да може да се врши и за време 
на спогодите. Освен тоа, бродската болница мора 
да има уреди за вештачко проветрување што не 
создаваат промаја. 

Вратите и пристапите н-а бродската болница мо-
раат да бидат толку широки што да може да се ми- -
нува низ нив со носилка за болни. 

69. Секој кревет лкора да кода во резерва две рада 
ореоблеки, едно рало папуни и две крпи за лице 
за болните, а за секое лице ов^ределеио за нега на 
бол-ните — по два бели! мантили. Во бродската бол-
ница мораат да бидат сместени ормани за држење 
поеоблеки за болните, кои се држат одвоено од дру-
гите преоблеки. 

Крегветската пресвлека во бродската болница се 
менува федоаано еднаш неделно, а по потреба и по-
веќе пати. 

Секое одделение во бродската болница мора! да 
има по еден умив-алник со ладна и топла текушта 
вода. Пок-рај друг хигиенски прибор, овие одделе-
- шија мораат да имаат сад за вршење нужда, плу-
кшиш и направи за држење чаши и шишенца за ле-
кови. 

За болните во бродскг/га болница мора да се на-
оѓа потребен прибор за јадење и достаточна коли-
чина диетална храна и пијалок. Сите овие предмети 
мораат да се чуваат во посебно орманче надвор од 
просторијата за болните. 

Во бродската болница мораат да се наоѓаат не-
силни за болните. 

2) Бродска ипотека 
70. Секој брод што има бродска болница мора 

да има простотија за бродска алотека. Бродската 
апотека мора да се наоѓа во одделна просторија до 
бродската болница, со тоа да нема директна врска 
со просторијата за сместување на болните. Во брод-
ската алотека мора да се наоѓа масине, стол на за-
вртка, греач за вода, котле за дезинфекција на ин-
стументите и умивалник со славен, и тоа одделно 
за свежа и питка, а одделно за' топла вода. 

Лековите и средствата за лекување и нега на 
. болните на брод кој има бродска апотека се чуваат 

во бродската а п т е к а . 
Н абоод што нема бродска апотека лековите и 

средствата за нега на болните мораат да се чуваат 
во одделни срм апчиња на погодно место на бродот. 
Овие органчиња мораат да бидат снабдени со леко-
ви според категоријата на пловидбата во која плови 
Гуро пот. Отоопи^е се чуваат одво-ено от другите ле-
кови, и тоа под клуч што го чува заповедникот на 
бродот или лицето што тој ќе го овласти за тоа. 

Секое срматаче мора да има испечатен список на 
лековите што се наоѓаат во него. 

К Л У Т " У Г НЛ БГ.ПГЕТАТА а потена односно клучот на 
одделното органче со леко-ви го чува заповедникот 
п бро^"1 о ц.т-ттт. 0 ТтГ^з ќе го о ^ е ^ р л и топ 

,.' поведшвкот на бродот. Во натова отсутност клучот 
Ј;'у се преда-ва на чување на раководителот на па-

лубната служба. Освен заповедникот клуч од а п -
теката мора да има м бродскиот лекар, ако бродот 
м а лекар. 

3) Амбуланта 
71. На бродовите што се должни да имаат лекар 

мора да постои амбуланта, од која непосредно се 
влегува во бродската болница. 

Амбулантата мора да биде толку пространа што 
во неа освен ормапчињата со лекови да може да се 
смести и масата за прегледи ш операции. Оваа маса 
мора да биде пристапна од сите страни. Ѕидовите и 
таваницата на амбулантата мораат да бидат бојо-
сани со бела неотровна боја, а подот мора да биде од 
керамички плочки или од друг матријал што се мие 
лесно. 

Амбулантата мора да биде осветлена дење со 
природна светлина од најмалку два стаклени свет-
ларници ИЈЈИ со широки бочни прозорци, а ноќе со 
електрично осветление достаточно силно. 

Природната светлина може да биде заменета со 
флуоресцентна или со друго осветление од иста ја-
,чина. 

Во амбулантата мораат да се наоѓаат лекови и 
справи: за лекуваше и нега на болните во одделни 
орманчиња, масиче и еден стол на навртка, како и 
греач за вода со котле за дезинфекција на инстру-
ментите. 

Умивалникот мора' да има пречник од најмалку 
0.40 м. Над умивалшжот мора да се наоѓа еден сла-
веј за вода за пиење и еден за топла вода, како и 
одделен стаклен суд што содржи најмалку 6 л 
зинфекци онеи раствор. 

4) Лекување па болните 
72. На бродовите што немаат лекар, на болнит,е 

прва помош им да,ва и ги негува заповедникот на 
бродот шии) лицето што ќе го овласти тој. 

По погреб!, заповедникот на бродот по доаѓа-
њето во луката ќе му се обрне на лекарот за струч-
на помош, или за време на пловидбата по радиоте-
леграфски пат ќе побара лекарски совет и упатства 
за лекување на болните. 

Ако се во прашање потешки оболени ја, зано-, 
ведникот на бродот е должен привремено да го из^ 
мени правецот на пловидбата и да пристане во на ј -
блиската лука заради сместуваше на поболениот 
член на посадата или патникот во најблиска-та бол-! 
ница. 

На бродовите што имаат лекар давањето на прва 
помош и негата на болните ги врши лекарот, за што 
редовно го известува заповедникот на бродот. Н а 
овие бродови лекарот му предлага на 'заповедникот 
на бродот измена на правецот на пловидбата кота е 
во прашање потребата од испраќање на болен во 
најблиската болница на копно. 

73. На бродот мораат секо-гаш да бидат пригот-
вени сите уреди и преземени сите мерки да може 
за случај на потреба за време на пловидбата бол-
ниот брзо ш несреќа зано да се искрца или црекрца 
на некој друг брод. 

74. На бродот се води дневник за болните. Него 
го води лекарот, а каде нема леонар — заповеданиот 
на бродот, односно лицето што ќе го определи тој,' 

Ш. ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ВО ПОГЛЕД НА СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО НА.ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ 

1) Обврски на работодавецот 
75. Пре,д почетокот на градењето на нов ода осно 

п р е у р е д у в а њ е г о н а постојниот брод, работодавецот 
е должен да прибави мислење од надлежниот ин-
спекторат за трудот во поглед на хигиснско-тгхш1Ч-
ката з,ашт,ита на работата па бродот што се гради: 
односно преуредува. 

Работодавецот е должен да му подн,есе на пре-
глед и одобрувале на надлежниот инспекторат за 
трудот еден примерок од на-цртот на бродот кој во^ 
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сразмера 1 :100 ја покажува положбата и општото 
уредување на просториите определена ева посадата, 
како и подробни нацрти и соодветни информации 
за сите оро етер ни, што во сразмера 1 : 50 и во пре-
пишан;! подробности ја покажуваат положбата и а 
секоја пр.осторија, разместувањето на намештај от и 
направите, средствата и уредите за проветрување, 
осветление^ и греењето, санитарните и другите на-
прави! и уреди. 

Инспекторатот за трудот е должен во срок од 15 
дена да му грани. на претпријати-ето заверен: приме-
рок од тие нацрти на бродот или, во случај на од-
бивање до го одобри нацртот, да му доста-ви на брод-
ското претпријатие решение со образложени забе-
лешки. Ако инспекторат за трудот во осој срок сто 
достави некакви забелешки односно одобрение, ќе се 
смета дека 'предложените нацрти н,а бродот во це-
лост се прифатени. 

Пред пуштањето ,на бродот во сообраќај мора да 
се изврши! колаудац,ионен преглед, н,а кој мораат да 
присуствуваат органите ед инспекторатот за трудот 
што'ги одобрил нацртите на односниот брод. 

Ако при колаудациониот преглед се утврди дека 
не се постапило според одобрените нацрти, зшспек-
торатот за трудот може да бара утврдените недо-
статоци и отстапувања од одобрените нацрти во опре-
делениот срок да се отстра-нат. 

76. Работодавецот е должен да се грижи бродот 
и сите уреди во него да се одржуваат во таква со-
стојба што посадата на - бродот да биде заштитан-а 
од несреќни случаи, професионални оболувања и од 
други болести во врска со (работата. 

77. На членовите на поса-дата што се изложени 
на штетно влијание од атмосферските прилики при 
работата и на нечистота, работодавецот е должен да 
у-м даде на бесплатна употреба заштитни облекла и 
обувки;, хако што се: импрегнирана облекла, чизми, 
заштитни ракавици, стражар ск-и ̂ бунди, азбестен чи-
зми и ракавица, тропски шлемови, крпи за потење 
и сл,, а кога тоа потребата, го бара и специјални за -
штитни средства, како што се: специјални заштител 
-облекла, соодветни: заштитни маски и респиратор^, 
и заштитни очила. Исто така, работодавецот е дол-
жен да им даде бесплатни работни облекла на чле-
новите на посадата што работат ка ј машините на 
моторните бродови, на чистење на танкови, котлови 
и на Куќиштата' на мотори, а на оние што работат на 
отстранување и стружење на 'рѓа — заштитни очила. 

78. На лицата што го бојосуваат бродот со бои 
штетни за здравјето работодавецот е должен да нем 
стави на употреба посебни заштитни облекла, крпи 
и ракавици) заради заштита од штетното влијание 
ед тие бои: врз здравјето. 

2) Обврски на заповедникот на бродот и на 
другите одговорни лица 

79. Заповедникот на бродот односно другото од-
говорно лице е должно да се „грижи з а спроведува-
њето на заштитните мерки на бродот предвидени со 
овој- правилник. 

Заповедникот ега бродот е должен да изврши 
периодични прегледа чна сите кадрави и уреди за 
к-рцање товари и утврдената состојбава ја забеле-
жува во бродскиот дневник. Ова ќе го врши особено 
пред 'почетокот и за време на украдувањето на товар. 
За работа при укинувањето на товар се применуваат 
посебни простион. 

80. Заповедн,икот на бродот, управителот на ма-
ш.ините м другит-е одговорни лица се должни да се 
грижат членовите н а посадата на бродот да ги упо-
требуваат сите 'пр.опишани заштитни наполни и сред-
ства и? да се придржуваат за сите ^постојни прописи 
во тој поглед. Исто така се должни да се грижат, 
сите заштитни: направи да им одговараат па пропи-
шаните современи барања на хигиенската^ технич-
ката заштита на трудот, да бидат постојано во и -
спраена состојбо, и ери рака на членовите на по-

' садата, а во случај на расипување да бидат на време 
поправени, односно дотраените направи благовремено 
да бидат заменети: со нови. 

81. Кога на бродот или па пловниот објект се 
врши дезинфекција, дезинсекција или дератизација 
со отровни и за животот опасни средства, заповед-
никот на бродот е должен да обезбеди примена на 
специјални прописи и упатства со цел на заштита 
па здравјего т животот на членовите на посадата. 

82. Во случај на атмосферски непогоди посадата 
не смее да се определува на работа на отворена па-
луба освен во случај на виша сила и заради -вршење 
работи неопход,но врзани со пловидбата. 

За време големи горештини или во тропски кра-
ишта посадата не смее да се замолува меѓу 10 и 16 
часот на делови на бродот каде би биле изложени на 
непосредно влијание од сончевите зраци, како ниту 
во затворени простории, освен во итни случаи. - -

Ако посадата се употреби за работа во времето 
од претходниот став, заповедникот на бродот е дол-
жен да се погрижи, на местото на работата односно 
над затворената просторија во која работи посадата, 
да се онтегне двоен шатор. Растојанието меѓу дол-
гиот и гордиот шатор треба да е најмалку 0.30 м. 

Кога посадата во тропски к,раишта работи на 
железни палуби, мора да носи обувки со дрвени ге-
нови и шапки од плута (тропски шлемов,и). 

83. Работата на надворешната оплата од бродот 
се врши исклучиво во луките, кога е приврзан или 
уоидрен бродот во мирна вода, под поволни атмо-
сферски; прилики и-со употреба на сигурни висеч-
ки скелиња. Овие скелиња мораат да бидат од цв.р-
ста, граѓа, изградени од еден дел и наместени т а к ^ 
да бидат оддалечени најмалку 0.30 м од ѕидот на1 

бродот. Јажињата со кои се приврзани висечките 
скелиња мораат да бидат јаки и цврсто врзани. 

Работата на внатрешни ѕидови; ед бродот, вклу-
чувајќи ти: тука и ѕидовите од машините и котлар^ 
ниците, се врши само со помошта на цврсто гра-ќ 
дени и поставени^ скелиња со цврсти огради. 

84. Заповед,никот на, бродот мора лично-, или 
преку ладе што ќе го определи за тоа, да (врши над-
зор нед спроведувањето на заштитните мерки к 
пад одржувањето хигиената на животот ш работата' 
од членовите на посадата на бродот. Заповедникот 
е должен: еднаш неделно,, а по свое наоѓање ш п,о-
веќе пати, да ги прегледа лично сите простории: 
определени за посадата. 

85. Заповедникот па бродот е должен да ги во-
ди одвоено сите списи и документи! во врска со 
службата на инспекторатот за трудот и со работите 
на уредува-ње на работните од,носи: и на условит-е 
за работа на бродот, кои. по барање од инспекто-
ратот з а трудот ќе му ш поднесе на овој во секое 
време и а увид. Работодавците се должни да му ш 
доставуваат иза надлежниот инспекторат за трудот 
сите свои; интерни упатства и окружници со кои 
се регулираат работните односи и плаќањето ка 
членовите на посадата. 

3) Обврски на членовите на посадата 
86. Членовите на посадата се должни да се 

придржуваат за сите прописи и мерки што се од-
несуваат на спречувањето на несреќните случаи, 
професионалните и другите заболувања во врска 
со нивната работа, како и за прописите што се од-
несуваат на општата сигурност на бродот и на по-
садата. За таа цел секој член на посадата е дол-
жен на време да се запознае со сите сигурносни 
пр,описи што се однесуваат на неговиот делокруг. 

87. Секој член на посадата е должен при вко-
пување в боод да донеле со себеси најпотребно 
облекло и три рала преоблеки. 

88. Кота член н,а посада поради престанок на 
службата го напушта бродот, тој е должен до,веде-
ниот му инвентар, предметите, со кои е задолжен, 
да Р,ГУ го предаде го потполн ред на зѕппретцгикот 
на бродот ил,и на ли,цето овластено од заповедникот 
на бродот. 

89. Маши,ните, алатот, апаратите, направите, 
уредите, итн. пред употребата мораат во поглед на 
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нивната сигурност да бидат проверени од страна 
на лица за тоа определени од редот на членовите 
на посадата. Секој член на посадата е должен сите 
забележени недостатоци и неправилности, како -и 
извонредните или ненормалните појави на бродот 
или надвор од бродот а што се однесуваат до бро-
дот, веднаш да му ги пријави на непосредно одго-
ворното лице или на заповедникот на бродот. 

90. Машините, алатот, апаратите, направите, 
уредите и другите предмети со кои се служи поса-
дата при работата, како и сигурносните направи, 
уредите и заштитните средства, членовите на поса-
дата можат да ги употребуваат само за онаа цел 
за која се определени. Тие се должни со нив вни-
мателно да ракуваат, да ги одржуваат во исправна 
состојба, а по употребата да ги исчистат м остават 
на определено место. 

91. На членовите на посадата најстрого им е за-
брането секое злоупотребување, оштетување и само-
волно отстранување на заштитните направи, уреди 
и средства. Тие се должни сите недостатоци и ра-
сипувања веднаш да ги отстранат односно да му 
ги пријават на надлежниот старешина. 

Заштитните направи и уреди посадата може да 
ги отстранува само во случај на потреба (поправка 
на машини или на одделни делови, престокмување 
машини и сл.). По за-вршената работа тие заштитни 
направи и уреди мораат да се доведат во првобит-
ната состојте 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
92. За повреди на одредбите од точ. 75—78 на 

свој правилник ќе се казни бродарското претпри-
јатие и одговорното лице во бро дамското претпр-и-
јатие односно сопственикот на бродот според чле-
нот 94 од Заке пот з-а здравственото осигурување на 
работниците и службениците односно според чл. 
28 и 29 од Законот за инспекцијата на трудот. 

93. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
Казни за прекршок заповедникот на бродот од-
носно одговорното лице за повреда на некоја од 
одредбите од точ. 78—85 на овој правилник. 

94. Со парична казна до 2.000 динари ќе се 
казни за прекршок член на посада односно друго 
запослена лице на брод за повреда на некоја од 
одредбите од точ. 86—91 на овој правилник. 

95. Непреземање или непридржување за зашти-
тните мерки што според точката 3 на свој правил-
ник треба да се преземат во смисла на одредбите 
од Општиот правилник за хигиенските и технич-
ките заштитни мерки при работата, стоилечува од-
говорност според членот 101 од Уредбата за согла-
сување на посебните. прописи за прекршоци во 
уредбите и во другите прописи донесени о-д Вла-
дата на ФНРЈ и од нејзините органи со одредби-
те на Основниот закон, за прекршоците (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/51). 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
96. Одредбите од овој правилник ќе се оримѕ-

' нуваат на, сите бродови без оглед на тснажата, што 
ќе се градат по нежното влегување во сила. 

На одредбите од свој правилник ќе им се при-
лагодат сите постојни бродови ка ј кои не се при-
менети во градежен поглед одредбите од Правил-
никот за хигиенските и техничките заип лтни мер-
ки на морските бродови, („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/47). Ако спроведувањето ка тие марки ба,рд 
градежни работи од помал обем, работодавците с а 
должни да ги спроведат најдоцна во срок од две 
години. Во случај примената на одредбите од, овој 
правилник во градежен поглед ,да бара работи од 
поголем обем, работодавците се должни да ги старо -
ведат најдоцна во срок од пет годин,и. Овие СРО-
КОВИ започнуваат да течат од ДЕСПОТ на влегување-
то во сила на овој -правилник, 

Бродовите од претходниот став што во граде-
жен поглед рш можат да им се прилагодат на од-
редбите од овој правилник и натаму можат да 
останат во употреба ако се од интерес за народното 

стопанство. Решение за тоа дали ваков брод може 
да остане во употреба и кои прилагодувања мораат 
да се извршат на него, донесува Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет по прибавено 
мислење од Секретаријатот за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет. 

97. Сообразување!^ кон одредбите од овој пра-
вилник во сроковите предвидени .ЕО ст. 2 и 3 од; 
претходната точка ,го контролира републичкиот ин-
спекторат за трудот, кој, по потреба,, може да ги 
утврди сроковите во кои ќе се врши постапеното 
сообразување, водејќи при тоа сметка за објектив-
ните, м.атеријалните и техничките можности. 

93. За бродовите што превезуваат лесно запали-
ви товари, покрај одредбите од овој правилник ва-
жат и посебни прописи. 

99. Овој (правилник влегува во сила о-смиот ден 
по сбјазх'вашето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1787 
1 ноември 1956 год: л а 

Белград 
Секретар за трудот 

Па Сојузниот из,вршен: совет, 
Франц Полит, с. р. 

78. 
Брз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квати^ 
тегот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КЕРАМИДИ И ЅИДНИ ТУЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Керамиди - - - - - - ЈХЈЅ В.Б1.010 
Ѕидни тули - - - - - т — д Ј1ЈЅ ВЛ31.011! 
2. Наведените југословенски' стандарди се обја-ч 

вени во посебно издание на Сојузната комисија за( 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди' влегуваат во 
сила на 1 март 19-57 година. 

Бр. 382 
29 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стан дардиз аци ј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југослс^ 
венските стандарди, за сојузните прописи за квалк^ 
тетот на производите и за производителните спеч 
цификации („Службен лист Нс1 ФНРЈ", бр. 17/51^ 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНЕЦ, 

ПРЕЃА и ТКАНИШ1 ОД ПАМУЧЕН ТИП 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат Следните југословенски 
стандарди: 

Памук. Конец за шиење од па-
мучен тип - — — — - — — ЈТЈЅ Р.В3.021 

Памук. Преѓа од памучен тип - Ј1ЈЅ Г.В2.021 
Памук. Тканини од памучен тип. 

Општи услови. - - - - — — ЈТЈЅ Р.С0.021 
Текстил. Табела за пресметување 

на бројот на преѓата од еден систем 
во друг - - - - - - - ЈТЈЅ Г.В2.022 

Памук. Преѓа од памучен тип. 
Број на увоите на 1 м преѓа за Нш 
10 до К т 360 - - - - - - - - ЈХЈЅ Г.В2.023 
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Шмук. Преѓа од памучен тип. 
Табела за пресметување на коефи-
циентот а, англ. - а метар, а метар 
- а англ, - - - - - - ЈТЈЅ Г.В2.024 

Текстил. Преѓа и конец. Број на 
удрите на 1 англ. цол — број на уво-
ите на 1 м — - — — — — — ЈИЅ Р.В2.025 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1957 година. 

Бр. 383 
29 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизациј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

80. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производите дните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НО-
ЖИЦИ, ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ДУРПИИ 

И РАШПИ И ЗА НАВОИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ножици за. хартија — - - - ЈХЈЅ К.С3.050 
Кројачки ножици — - — - - Ј1ЈЅ К.С3.055 
Ножици за домаќинство — - Ј1ЈЅ К.СЗ.ОЅО 
Трговски ножици — — — — Ј1ЈЅ К.С3.065 
Текстилни ножици - - - - Ј1ЈЅ К.С3.070 
Берберски ножици - - - - Ј1ЈЅ К.С3.075 
Чевларски ножици — — - - ЈТЈЅ К.С3.080 
Ножици за нега на нокти, свит-

кани - - - - - - - - - ЈХЈЅ К.С3.035 
Ножици за нега на нокти — — ЈХЈЅ КС3.086 
Ножици за рачна работа — — ЈТЈЅ К.С3.090 

. Ножици за стрижење овци — — Ј1ТЅ К.С3.100 
Ножици за трева - - - - - Ј1ЈЅ К.С3.110 
Овоштарски ножици — — — Ј1ЈЅ К.С3.115 
Лозјарски ножици — — — — Ј1ЈЅ К.С3.116 
Технички прописи за изработка и 

испорака на турпии и грешни — — ЈПЅ К.04.010 
Навои за велосипеди, Основни 

вредности - - - - - - - ЈИЅ М.В0.095 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1957 година. 

Бр. 384 
29 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

81. 
И З В - Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА (ЛОГОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ 
^ О ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТУЗЛА ОКОЛИЈА II 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Б е л г р а д 
Сојузната изборна комисија ги прими изборните 

акти што се однесуваат на дополнителните избори 

одржани во Изборната околија Тузла околија II, а 
во смисла на чл. 178, 167 'и 132 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето л отповикот на со-
јузните народни пратеници, го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

ћратеник на Соборот на производителите во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Тузла околија II, определени со Одлуката 
на Соборот на производителите на Се;усната народу 
на скупштина од 26 ноември 1956 година, одржани' 
се на 20 јануари 1957 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше избор-
ната комисија на НР Босна и Херцеговина и Околи-
ската изборна комисија надлежна за спроведување 
на изборите за народен пратеник на Сојузниот со-
бор на Сојузната народна скупштина во Изборната 
околија Тузла околија II со седиште во Тузла. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Хали-
ловиќ Мехо Мехмед од Лукавац, чија кандидатура 
беше потврдена од страна на Околиската изборна 
комисија и објавена од страна на Сојузната изборна 
комисија под бр. 58 од 29 декември 1956 година во 
„Службен Лист на ФНРЈ", бр. 54 од 31 декември 1955 
година. 

4) Околиската изборна комисија го утврди ре-
зултатот на изборите на начинот пропишан со чл. 
178, 167 и 146 од Законот за правата, и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. 

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно Процент 
гласови 

Членови на изборното тело 17 10.523 
Гласале членови на изборното 

тело 10 - - - - - 0.190 58,8 
За кандидатот Халиловиќ Ме-

хо Мехмед - - - - - 6.190 100 
Неважни гласачки ливчиња немаше. 
Врз основа на тоа Околиската изборна комнен-, ( 

ја го прогласи за народен пратеник Халиловиќ Мехо! 
Мехмед од Лукавац. 

Во прилог се до-ставуваат сите акти што се 
не сува ат на овие избори. ! 

Бр. 7 
2 февруари 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, ^ Претседател, 
Др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

82. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОч 
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ 

ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СКОПЈЕ I 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната околија Скопје I, а во сми-
сла на чл. 178, 167 и 132 од Законот за правата и 
должностите, избирањето и отповикот на сојуз-ните 
народни пратеници, го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Соборот на производителите во група-
та индустрија, трговија и занатечиство во Избор-
ната околија Скопје I, определени со Одлуката НА 
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Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 26 ноември 1956 година, одржани се 
на 20 јануари 1957 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Македонија и Околиската из-
борна комисија надлежна за спроведување на избо-
рите за народен пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
Скопје - град I, со седиште во Скопје. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Чуков-
ски Димитрија Слободан од Скопје, чија кандида-
тура беше потврдена од страна на Околиската из-
борна комисија и објавена ,од страна на Сојузната 
изборна комисија под бр. 60 од 29 декември 1956 го-
дина во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 54 од 31 де-
кември 1956 година. 

4) Околиската изборна комисија го утврди ре-
зултатот на изборите на начинот пропишан со чл. 
178, 167 и 146 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. 

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно Процент 
гласови 

,Членови на изборното тело 27 9.720 
Гласале членови на изборното 

тело 21 - - ' - - - 7.560 77,8 
За кандидатот Чуковски Ди-

митрија Слободан — — 7.560 100 
1 Неважни гласачки ливчиња немаше. 

Врз основа на тоа Околиската изборна комисија 
јГО прогласи за народен пратеник Чуковски Дими-
,трија Слободан од Скопје. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се од-
несуваат на овие избори. 

Бр. 6 
% февруари 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател 
Др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р. 

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ" 
излегоа од печат 

Додатоци на „Службен лист на ФНРЈ" бр. 6 
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 

ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПОДВИЖНИ-
ВЕ ЗАТВОРЕНИ САДОВИ З А КОМПРИМИРАНИ, 

ТЕЧНИ И ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ 
ГАСОВИ 

Издание во латиница. 
Цена 40 динари. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ПОГОН, ОДРЖУВАЊЕ И РЕВИЗИЈА НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ 
Издание на сите четири народни јазици,. 
Цена 80 динари. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
З А ИЗВЕДУВАЊЕ ПОСТРОЈКИ НА ЈАКА СТРУЈА 

ЗА ПОГОНСКИ НАПОН НАД 1000 V 
Издание на сите четири народни јазици. 
Цена 100 динари. 
Порачки прима Комерцијалното одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќа 
Марка 9. Жиро сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

64. Уредба за условите за раскинување и из-
мена на постојните договори за инвести-
циони заеми од Општиот инвестиционен 
фонд за одделни објекти на индустријата 
и рударството — — — — — —' — 123 

С5./Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општествените инвестициони фон-
дови - - - - - - - - - - 130 

66.'Уредба ^за измена и дополнение на Уред-
бата за формирање фондови за унапре-
дување на шумарството и за управување 
со тие фондови — — — — — — — 131 

67. Уредба за измени и дополненија на Таксе-
ната тарифа од Законот за таксите — — 131 

68. Уредба за запослување и размена на 
- странски стручњаци — — — — - — 131 

69. Одлука за употреба на средствата на опре-
делените фондови'во 1957 година - - 132 

70. Одлука за височината на средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за изградба 
на станови за работниците и службени-
ците на рудниците на јаглен и за условите 
за употреба на овие средства — — - 133 

71. Одлука за ликвидација на австрискиот 
имот врз основа НГЈ Државниот договор за 
воспоставање независна и демократска Ав-
стрија — — — — — —" — — — 133 

72. Наредба за уплатување интересот на из-
носот на фондот на обртните средства на 
стопанските организации ослободени од 
плаќање интерес на основните средства — 134 

73. Упатство за изработка на за,вршните смет-
ки на буџетските фондови за 1Ѕ56 година 134 

74. Правилник за техничките прописи за из-
работка и употреба нск подвижните затво-
рени садови за компримирани, течни и под 
притисок растворени гасеви - — — 135 

75. Правилник за техничките прописи за по-
гон, одржување и ревизија на електроенер-
гетските постројки — — — - - --. 135 

76. Правилник за техничките прописи за из-
ведување постројки на јака струја за по-
гонски напон над 1000 V - - ' - - - 135 

77. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за хигиенските и техничките 
заштитни мерки на морските бродови — 135 

78. Решение за југословенските стандарди за 
керамиди и ѕидни тули -- — — — — 14-1 

79. Решение за југословенските стандарди за 
конец, преѓа и ткс?нини од памучен тип — 147 

80. Решение за југословенските стандарди за 
ножици, за технички прописи за дурпип и 
р а пити и за навои за велосипеди — — — 117 

81. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори зз народен пла-
теник на Соборот на производителите"на 
Сојузната народна скупштина одржани во 

Изборната околија Скопје I - . 1 . - - 147 
82. Извештај од Сојузнг/та изборна комисија 

за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина одржани во 
Изборнг/га околија Тузла околија II — — 148. 
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