
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодс.тво 60802-603-1125 

Петок, 23 февруари 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. XXXV 

Цена на овој број е 36 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредниш-
тво 651-855; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

124. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и со член 27 од "Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченица сами или во кооперација со 
индивидуални производители, како и на индиви-
дуалните производители што продаваат пченица 
преку организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: производители) им се обезбедуваат за 
пченицата од родот на 1979 година гарантирани 
(заштитни) цени, и тоа за: 

1) пченица I класа 
2) пченица II класа 
3) пченица III класа 

Дин/кѕ 
3,40 
3,20 
3,00 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат врз количествата на 
пченица од родот на 1979 година што производ!исе-
лите ќе им ги понудат на организациите за резер-
ви во согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за пченица испорачана во јули. За секој 
следен месец, почнувајќи од август, а заклучно 
со мај наредната година, цените се зголемуваат за 
0,020 динари за килограм. 

Во јуни се применуваат цените од мај. 
3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-

бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин мелница во 
местото на производителот за производителите што 
се занимаваат со производство на пченица сами или 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители — по избор на купувачот, а за инди-
видуалните производители — франко магацин на 
организацијата на здружен труд на која и прода-
ваат пченица. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
- пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 

вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, не-
заразена оо пченично болести и штетници, со 76 ќе 
хектолитарска тежина, 2% плевел и нечистота и 
13% влага, и тоа за пченица: 

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови 
протеини и седиментациона вредност најмалку 40; 

2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% суро-
ви протеини и седиментациона вредност најмалку 
30; 

3) III класа — ако содржи најмалку 10% суро-
ви протеини и седиментациона вредност најмалку 
18. 

5. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент плевел нечистота или влага од оној што е 
предвиден во точка 4 на оваа одлука цената за 
процентот на плевел, нечистота или влага ќе се 
намали односно зголеми за истиот процент. Крше-
ните зрна помали од половина се сметаат како пле-
вел. 

Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точка 4 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) 
цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за 
секој килограм, над или под предвидената хектоли-
тарска тежина. Дропките се земаат предвид. За 
пченицата што има хектолитарска тежина поголе-
ма од 80 кg ќе се смета дека има хектолитарска 
тежина од 80 кg. 

За пченицата што има процент на влага пого-
лем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на 
сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат 
со договор помеѓу производителот и купувачот. 

За гламносаност на пченицата во поголем сте-
пен и за замачканост и запаливост на пченицата 
цената ќе се намали до 5%. 

6. Согласно со член 33 од Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ја купуваат пченицата од родот 
на 1979 година по цените од точка 1 на оваа одлу-
ка во количествата што ќе ги договорат произво-
дителите и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет и преработка на пченица, а 
до количествата утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на пченица, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекција) по 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерви на автономните -покраини 
се утврдува начинот на реализацијата на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа 
точка се регистрираат к а ј надлежната организа-
ција за резерви на републиката односно на авто-
номната покраина на чија територија е седиштето 
на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 о ^ оваа точка е 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 
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7. Пченицата откупена по цените од точка 1 
на оваа одлука Дирекцизата, организациите за ре-
зерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини можат интервентно да 

ј а продаваат по цените што не можат да бидат понис-
ки од препишаните производите леќи продажни це-
ни, зголемени за трошоците на откупот, транспор-
тот, чувањето на пченицата за тековната економска 
родина и на продажбата. 

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

Е. и. бр, 143 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Марунц, ,с р. 

125. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41)/72) и со член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1076 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр.. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РО-

ДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувач) ќе купуваат пченица од 
родот на 1979 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат пченица сами или во ко-
операција до индивидуалните земјоделски произ-
водители, како и од индивидуалните производители 
(во натамошниот текст: производители) по продаж-
ните цени на производителот, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) пченица I класа 3,40 
2) пченица II класа 3,20 
3) пченица Ш класа 3,00 
Цените од став 1 на оваа точка се подразби-

раат за пченица испорачана во јули За секој сле-
ден месец почнувајќи од август, а заклучно со мај 
наредната година, цените се зголемуваат за 0,020 
динари за килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварив станица на произ-
водителот, ,франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин мелница, за 
производителите што се занимаваат ео производ-
ство на пченица сами или во кооперација со ин-
дивидуалн,и замјоделски производители — по избор 
на купувачот, а за индивидуалните производители 
— франко магацин на организацијата на здружен 
труд што врши откуп. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 
вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, на-
заразена, со пченично болести ,и штетници, со 76 кб 
хектолитарска тежина, 2% плевел и нечистота и 
13% влага, и тоа за пченица: 

1) I класа — ако содржи најмалку 13% суро-
ви протеини и" седиментациона вредност најмалку 
40; 

2) II класа, ако содржи најмалку 11,5% сурови 
протеини и оедиментациона вредност најмалку 30; 

3) III класа — ако содржи најмалку 10% су-
рови протеини и седиментациона вредност најмал-
ку 18. 

4. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент плевел, нечистота или влага од оној што е 
предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за 
процентот на плевел, нечистота или влага ќе се 
намали односно зголеми за истиот процент Кр-
шени зрна помали од половината се сметаат како 
плевел. 1 

Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е придвидена во 
точка 3 на оваа одлука, продажната дена се зго-
лемува односно се намалува за 0,5% и за секој ки-
лограм, над или под предан дената хектолитарска 
тежина.. Дропките се земаат предвид. За шиеница 
што има хектоагитарска тежина поголема од 80 кг 
ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 кг. 

За пченицата што има процент влага поголем 
од 14% цената ќе се намали и за трошоците на су-
шењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор помеѓу производителот и купувачот. 

За гламносаност на пченица во поголем сте-
пен и за замачканост и запаливост на пченица це-
ната ќе се намали до 5%. 

5. Купувачите и производителите ги регулираат 
со договор роковите на преземање и другите ус-
лови за испорака на пченицата. 

6. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на пченица можат цените во про-
метот да ги формираат според прописите на над-
лежните онштествено-политички заедници. 

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

Е. П. бр. 144 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, .с р. 

126. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
-бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА 

ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што преп; 
изведуваат пченки сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители и на ин-
дивидуалните производители што продаваат пчен-
ка преку организациите на здружен труд (во ната-
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нотниот текст: производители) им се обезбедува 
за именката од родот на 1979 година гарантирана 
(заштитна) цена од 2,35 динари за еден килограм. 

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на 
оваа точка ќе се применува врз количествата на 
пченка од родот на 1979 година што производите-
лите ќе им ги понудат на организациите за резерви 
во согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира за пченка испорачана во септември, ок-
томври и ноември 1979 година. Таа цена се зголе-
мува за секој следен месец, почнувајќи од декем-
ври, и тоа за 0,020 динари за еден килограм пченка. 
Во јуни, јули и август 1980 година се применува 
цената од мај. 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира франко вагон натоварна станица на 
производителот, франко магацин железничка ста-
пица на производителот или франко магацин 'мел-
ница за производителите што се занимаваат со про-
изводство на пченка сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители — по 
избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители — франко магацин на организацијата на 
здружен труд на кој и и ја продаваат пченаката, и 
тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и 
без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхра-
на односно за добиточна исхрана, незаразена со 
житни болести и штетници, квалитет во зрно — со 
14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси 
и до 40/о кршени зрна. Процентот на кршени зрна се 
утврдува со просеваше низ сито чии отвори на 
пречникот се 5 т ш . 

4. Ако пченката има поголем или помал про-
цент влага од процентот што е предвиден во точка 
3 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) цена 
за процентот влага под или над предвидениот про-
цент ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот 
процент. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент влага поголем од 
14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на су-
шењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителите и купува-
чите. 

Ако пченката има помал или поголем процент 
кршени зрна, цената се зголемува или се намалува 
за процентот на кршени зрна, и тоа во однос 0,25 
за секој процент. 

5. Согласно со член 33 од Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ја купуваат пченката од родот 
на 1979 година по цената од точка 1 на оваа одлу-
ка во количествата што ќе ги договорат производи-
телите и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет и преработка на пченка, а до 
количествата утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на пченка, над количествата от-
купени според став 1 од оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекција) по 
цената од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерви на автономните покра-
ини се утврдува начинот на реализацијата на обврс-
ките од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат ка ј надлежната организација 
за резерви на републиката односно на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

6. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини можат да ја продаваат пченката 
откупена според одредбите од оваа одлука по цени 
кои не можат да бидат пониски од пропишаните 
производителски продажни цени за пченка, зголе-
мени за трошоците на откупот, транспортот, чува-
њето за тековната економска година и на продаж-
бата. 

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

Е. п. бр. 145 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, .с р. 

127. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РО-

ДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувачи) ќе купуваат пченка од 
родот на 1979 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат пченка сами или во ко-
операција со индивидуални земјоделски производи-
тели, како и од индивидуалните производители (во 
натамошниот текст: производители) по продажната 
цена на производителот од 2,70 динари за еден ки-
лограм. 

2. Цената од точка\1 на оваа одлука се подраз-
бира за пченката испорачана во септември, октом-
ври и ноември 1979 година. Таа цена се зголемува за 
секој следен месец, почнувајќ,и од декември теков-
ната година, и тоа за 0,020 динари за еден килограм 
пченка. Во јуни, јули и август 1980 година се при-
менува цената од мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин мелница во мес-
тото на производителот за производителите што се 
занимаваат со производство на пченка сами или по 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители, а за индивидуалните производители — 
франко магацин на организацијата на здружен 
труд што врши откуп, и тоа за пченка зрела, здра-
ва, без знаци на мувла и без туѓ вкус и имирис, упо-
треблив за човечка исхрана односно за добиточна ис-
храна, незаразена со житни болести и штетници, 
квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни 
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зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Про-
центот на кршени зрна се утврдува со просев ање 
низ сито чии отвори на пречникот се 5 ш т . 

4. Ако пченката има поголем или помал процент 
влага од процентот што е предвиден во точка 3 на 
оваа одлука, цената за процентот на влага под или 
ррд предвидениот процент ќе се намали односно 
зголеми за истиот процент. Дропките се земаат 
предвид. 

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат 
и пченка што има процент влага поголем од 14,5%, 
со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука за 
таква пченка ќе се намали за трошоците на суше-
њето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договорот склучен помеѓу купувачите и произво-
дителите. Ако пченката има помал или поголем 
процент на кршени зрна, цената се зголемува, од-
носно намалува за процентот на кршени зрна, и 
тоа во однос 0,25 за секој процент. 

5. Организациите на здружен труд што вршат от-
куп и промет на пченка можат цените во прометот 
да ги формираат според прописите на надлежните 
општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 133 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, ,с р. 

128. 
Врз основа на член 31 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утвр,дување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндусерискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат оризова арпа сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производителите) им се обезбедуваат 
за оризовата арпа од родот на 1979 година гаранти-
рани (заштитни) цени, и тоа: 

Дин/кѕ 
1) за I класа 8,30 
2) за II класа 8,00 
3) за III класа 7,50 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат врз количествата на 
оризовата арпа што производителите ќе им ги пону-
дат на организациите за резерви во согласност со од-
редбите од оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магацин на железничката станица 
на производителот или франко магацин на мелница 
- по избор на купувачот, и тоа за оризовата арпа 
целосно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зр-
на, незаразани со болести и штетници од следниот 
квалитет: 

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црве-
на зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага; 

2) за II класа, иста сорта, со најмногу 15% цр-
вени зрна 2% примеси и нечистота и 15% влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% црве-
ни зрна и со најмногу 2% примеси и нечистота и 15% 
влага; 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и 
нечистота или влага поголем или помал од процен-
тот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој пого-
лем, односно помал процент на примеси нечистота 
или влага ќе се намали, односно зголеми за истиот 
процент. Дропките се земаат предвид. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републики-
те и организациите за резерви на автономните покра-
ини купуваат оризова арпа од родот на 1979 година по 
цените од точка 1 на оваа одлука во количествата 
што ќе ги договорат производителите и организации-
те на здружен труд што се занимаваат со промет и 
преработка на оризова арпа а до количествата утвр-
дени со билансите на републиките и со билансите на 
автономните покраини. 

Количествата на оризова арпа, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купу-
ва Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договорот на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат ка ј надлежната организација за 
резерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија територија е седиштето на произво-
дителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
ните покраини можат интервентно да продаваат ориз 
произведен од откупена оризова арпа според одред-
бите на оваа одлука по пропишаните производител-
ски продажни цени за ориз, зголемени за трошоците 
на откупот, транспортот, чувањето за тековната еко-
номска година и продажбата на оризот. 

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

Е. п. бр. 142 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 
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129. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД 

РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачи) ќе купуваат оризова арпа 
од родот на 1979 година од организациите на здру-
жен труд што произведуваат оризова арпа сами 
или во кооперација со индивидуалните производи-
тели, како и од индивидуалните производители (во 
натамошниот текст: производители) по продажните 
цени на производителот, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) I класа 9,10 
2) II класа 8,70 
3) III класа 8,20 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин во местото на 
производителот за производителите што се зани-
маваат со производство на оризова арпа сами или 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители — по избор на купувачот, а за инди-
видуалните производители — франко магацин на 
организацијата на здружен труд што врши откуп, 
и тоа за оризова арпа наполно зрела, здрава, без 
дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести 
или штетници, од следниот квалитет: 

1) за I класа — од иста сорта со најмногу Зл/о 
црвени зрна, 20/о примеси и нечистота и 15% влага; 

2) за II класа — од иста сорта, со најмногу 15% 
црвени зрна, 2л/о примеси и нечистота и 15% влага; 

3) III класа — о Д разни сорти, со над 150/о цр-
вени зрна и со најмногу 20/о примеси и нечистота и 
15% влага, 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистота или влага поголем или помал од про-
центот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој 
поголем односно помал процент на примеси на не-
чистота или влага ќе се намали односно зголеми за 
истиот процент (1 :1). Дропките се земаат предвид. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на оризова арпа можат во проме-
тот да ги формираат цените според прописите на 
надлежните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 131 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

130. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27. од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА 
ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производители) им се обезбедува за 
шеќерна репа од рододт на 1979 година гарантирана 
(заштитна) цена од 0,58 динари за еден килограм. 

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на 
оваа точка ќе се применува врз количествата на 
шеќерна репа од родот на 1979 година што произ-
водителите ќе им ги понудат на организациите за 
резерви во согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за ше-
ќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој процент 
дигестија поголем или помал од 15,50/о, цената од точ-
ка 1 на оваа одлука се зголемува односно се нама-
лува за 0,0374 динари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста 
шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи при-
меси, земја и неисправно пресечени глави, лисја, жи-
лички и опавчиња, франко натоварна станица во ме-
стото на производителот, а по избор на купувачот, 
кон железничка, бродска, односно камионска рампа, 
кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно 
средство. 

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развот на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1.076 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини ја купуваат шеќерната репа од родот на 1979 
година по цените од точка 1 ца онаа одлука во ко-
личествата што ќе ги договорат производителите и 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на" шеќерна репа, а до коли-
чествата утврдени со билансите на републиките и 
со билансите на автономните покраини. 

Количествата на шеќерна репа, над количества-
та откупени според став 1 од оваа точка ќе ги ку-
пува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекција') по це-
ните од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите^ со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат ка ј надлежната организација за 
резерви на републиката односно на автономната по-
краина на чија територија е седиштето на произво-
дителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автономии-
те покраини ќе купуваат од производителите ш е с т -
не репа, односно шеќер по цената и под условите од 
оваа одлука. 
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Понудените количества на шеќерна репа е дол-
жна да ги преработи организацијата па здружен 
труд што се занимава со преработка на шеќерна ре-
па (во натамошниот текст: преработуван) а која го 
договорила производството во согласност со точка 3 
од оваа одлука, ако Дирекцијата односно организам 
дивата за резерви на републиката или на автоном-
ната покраина не определи поинаку. 

Дирекцијата односно организацијата за резерви 
на републиката односно на автономната покраина ќе 
му ја плаќа на преработувачот цената за преработка 
утврдена врз основа на пропишаната цена за шеќер, 
намалена, по правило, за 5%. 

АКО настане спор за височината на цената за 
преработка, преработувачот е должен да ја преземе 
и преработи шеќерната репа. 

Дирекцијата, о,дносно организациите за резерви 
на републиките или на автономните покраини и про-
изводителите, односно преработувачите со договор ги 
утврдуваат роковиве на испорака и другите услови 
за испорака и преработка на шеќернава репа. 

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

Е. п. бр. 137 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Солзен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Марннц, с. р. 

4. Организациите на здружен труд што вршат от-
куп и промет на шеќерна репа, можат цените во про-
метот да ги формираат според прописите на над-
лежните општествено политички заедници. 

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

Е. п. бр. 138 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маршин с .р. 

131. 
Врз основа на член 31 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне^-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА 

ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачи) ќе купуваат шеќерна репа од 
родот на 1979 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат шеќерна репа сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произво-
дители како и од индивидуалните производители (во. 
натамошниот текст: производители) по продажната 
цена на производителот од 0,63 динари за еден кило-
грам. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлуќа важи за 
шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел 
процент дигестија поголем или помал од 15,5% це-
ната од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно 
се намалува за 0,0406 динари за еден килограм, со 
тоа што дропките се земаат предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чи-
ста шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи 
примеси, земја и неисправно пресечени глави, лисја, 
жилички и опавчиња, франко натоварна станица во 
местото на производителот, а по избор на купува-
чот, кон железничка, бродска, односно камионска 
рампа, кеј или дигалка, подготвено за натовар во 
превозно средство. 

132. 

Брз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за-утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат суров памук сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во на-
тамошниот текст: производители) им се обезбеду-
ваат за суров памук од родот на 1979 година гаран-
тирани (заштитни) цени и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) I класа, просечен рандман 31 12,20 
2) II класа, просечен рандман 30 10,25 
3) III класа, просечен рандман 30 9,80 
4) IV класа, просечен рандман 28 9,50 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за количествата суров 
памук од родот на 1979 година, што производителите 
ќе им ги понудат на организациите за резерви во со-
гласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко откупното' место на производителот, а 
важат за суров памук со 8,5% влага. 

Согласно со член 33 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини ќе купуваат суров памук од родот на 1979 
година по цените од точка 1 на оваа одлука во коли-
чествата што ќе ги договорат производителите и ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на суров памук, а до количес-
твата утврдени со билансите на републиките и со би-
лансите на автономните покраини. 

Количествата на суров памук, над количествата 
откупени според став 1 од оваа точка ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекција) по цените 
од точка I на оваа одлука. 
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Врз основа на билансите, со договор на Дирекци-
јата, организациите за резерви на репу бликите и ор-
ганизациите за резерви на автономните покраини ќе 
се утврдува начинот на реализација на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точка 
се регистрираат ка ј надлежната организација за ре-
зерви на републиката, односно автономната покраина 
на чија територија е седиштето на производителот. 

Рок за регистрација на договорите е 30 дена од 
денот на влегувањето во сил,а на оваа одлука. 

Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на испорака и другите услови 
на испораката. 

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

' Е. П. бр. 130 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

1) I класа, просечен рандман 31 
2) II класа, просечен рандман 30 
3) III класа, просечен рандман 30 
4) IV класа, Просечен рандман 28 

5. Оваа одлука1 влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 132 
15 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен девет 

Потпретседател, 
Андреј Маринци с. р. 

133. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот 
за Основите на Општествениот план на Југославија 
за развод на агроиндустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до' 1980 година (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ НАМУК ОД 

РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачи) ќе купуваат суров памук од 
родот на 1979 година од ојрганизациите на здружен 
труд што произведуваат суров памук сами или во ко-
операција со индивидуални земјоделски производи-
тели, како и од индивидуалните производители (во 
натамошниот текст: производители) по производител-
ските продажни цени, и тоа за: 

Дин/к2 
12,70 

. 10,70 
10,20 
9,90 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразби-
раат франко откупно место на производителот, а ва-
жат за суров памук со 8,5% влага. 

3. Купувачите и производителите со договор ги 
утврдеа ат рок,овите на преземање и другите услови 
за испорака на суров памук. 

4. Организациите на здружен труд што вршат от-
куп и промет на суров памук можат цените во про-
метот да ги формираат според прописите на4 надлеж-
ните општествено-политички заедници. 

134. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
0р. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што про-

изведуваат тутун сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во натамош-
ниот текст: производителите) им се обезбедува во 
1979 година гарантирана (заштитна) цена во просек 
од 39,90 динари за еден килограм, а според сортите 
и класите на тутун врз база на спогодба' за про-
дажните цени на суров тутун на која дал соглас-
ност Сојузниот завод за цени (во натамршниот 
текст: утврдените цени). 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за оние количества 
на т^тун од родот на 1979 година што производите-
лите ќе им ги понудат на организациите за резерви 
на републиките и на организациите за резерви на 
автономните покраини во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Купувачите и производителите се должни 
при преземањето на тутунот да се придржуваат кон 
Мерилата за класификацијата на тутунот (Додаток 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини ќе купуваат суров тутун од родот на 1979 
година по цените од точка 1 на оваа одлука во ко-
личествата што ќе ги договорат производителите и 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на суров тутун, до коли-
чествата утврдени со билансите на републиките и 
со билансите на автономните покраини. 

Количествата на суров тутун, над количествата 
откупени според став 1 од оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат ка ј надлежната организа-
ција за резерви на републиката, односно на авто-
номната покраина на чија територија е седиштето 
на производителот. 
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Рокот за регистрација на договорот е 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат од производителите 
суров тутун по цените од точка 1 на оваа одлука 
и по условите од оваа одлука, со тоа што произво-
дителот на барање од Дирекцијата, односно од 
организациите за резерви на републиките и на 
автономните покраини ќе го подготви суровиот ту-
тун во форма во која ќе се презема, на начин за 
кој ќе се договорат со преработувачот од точка 3 
на оваа одлука или на начин што ќе го определи 
Дирекцијата, организацијата за резерви на репуб-
ликата, односно организацијата за резерви на авто-
номната покраина: 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, односно организациите за резерви на 
автономните покраини ќе му плаќаат на прерабо-
тувачот просечна цена за преработка врз основа на 
пропишаната цена за ферментиран тутун. 

Ако настане спор за височината на цената на 
преработката, преработувачо,т е должен да го пре-
земе и преработи суровиот тутун. 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, организациите за резерви на автоном-
ните покраини и производителите, односно прера-
ботувачите со договор ги утврдуваат роковите на 
испорака и другите услови за испорака и прера-
ботка на суровиот тутун. 

5. Суровиот, односно ферментираниот тутун Ди-
рекцијата, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини можат да го продаваат по утврдените 
цени, зголемени за трошоците на откупот, тран-
спортот, чувањето во тековната економска година 
и на продажбата. 

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

Е. п. бр. 139 
15 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

135. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндусерискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1979 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувачите) ќе купуваат тутун од 
родот на 1979 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители, како 
и од индивидуалните производители (во натамош-
ниот текст: производителите) по производителската 
продажна цена во просек од 43,97 динари за еден 
килограм. 

2. Купувачите и производителите во рамките 
на Стопанската комора на Југославија со спогодба 
ќе ги определат производителските продажни цени 
за тутун од родот на 1979 година по одделни сорти 
и класи на тутун во рамките на просекот од точка 
1 на оваа Одлука, како и поблиските услови за пре-
земањето и цените за мешаници на тутун, на тутун 
во низи (нескалапен), влажен тутун, ситнеж, му-
влосан и др. 

Спогодбата од став 1 на оваа точка е прлно-
важна кога со неа ќе се согласи Сојузниот завод 
за цени, а ќе се применува наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магацин — по избор на 
купувачот. ' 

4. Купувачите и производителите се должни при 
преземањето на тутунот да се придржуваат кон 
Мерилата за класификацијата на тутунот (Додаток 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. ^7/61). 

б. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на тутун можат во прометот да ги 
формираат цените според прописите на надлежните 
општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 140 
15 февруари 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

136. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите ма 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрисќиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77); 
Сојузниот извршен совет' донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 
СОНЧОГЛЕД И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ 

НА 1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат сончоглед и маслодајна репка сами или 
во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители (во натамошниот текст: производите-
ли) им се обезбедуваат за сончоглед и маслодајна 
репка од родот на 1979 година гарантирани (заштит-
ни) цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) сончоглед 5,54 
2) маслодајна репка 5,54 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-
ваат врз количествата на сончоглед односно масло-
дајна репка од родот на 1979 година што производи-
телите ќе им ги понудат на организациите за ре-
зерви во согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Цените од точка V на оваа одлука, важат за: 
1) сончоглед што содржи 400/о масло, 11% вла-

га и 3% нечистота; 
2) маслодајна репка што содржи 7% влага и 

2% нечистота, 
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За сончоглед за секој процент содржина на 
масло над или под 40% цената од точка 1 на оваа 
одлука се зголемува или се намалува за 0,139 дина-
ри за еден килограм. 

За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистота над или под 30/о за сончо-
глед и за секој процент влага над или под 70/о и 2% 
нечистота за маслодајна репка цените се зголему-
ваат или се намалуваат за 10/о во однос на цените 
од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончо-
глед односно маслодајна репка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се под-
разбираат за еден килограм сончоглед односно мас-
лодајна репка, франко магацин, вагон, шлеп ,или 
друго превозно средство во местото на продавачот, 
по избор на купувачот. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основ-
ите на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроиндустрискиот коплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини купуваат сончоглед односно мас-
лодајна репка од родот на 1979 година по цените 
од точка 1 на оваа одлука во количествата што ќе 
ги договорат производителите и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет и пре-
работка на сончоглед односно маслодајна репка, а 
до количествата утврдени со билансите на репуб-
ликите и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на сончоглед односно на масло-
дајна репка над количествата откупени според став 
1 од оваа точка ќе ги купи Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи (во натамошниот 
текст: Дирекција), по цените од точка 1 на оваа 
одлука. 

Врз основа на билансите, со договор помеѓу Ди-
рекцијата, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализација на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите на организациите за резерви склу-
чени според став 1 на оваа точка се регистрираат 
ка ј надлежната организација за резерви на репуб-
ликата односно на автономната покраина на чија 
територија е седиштето на производителот. Рокот 
за регистрација на договорите е 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат од производителот 
сончоглед односно маслодајна репка по цените од 
точка 1 и под условите од оваа одлука, со тоа што 
производителот на барање од Дирекцијата односно 
од организацијата за резерви на републиките од-
носно на автономните покраини — во договор со 
преработувачот од точка 4 на оваа одлука или што 
ќе го определи Дирекцијата односно организаци-
јата за резерви на републиката, односно на авто-
номната покраина — да го подготви сончогледот, од-
носно маслодајната репка во обликот во кој ќе се 
преземе. 

Дирекцијата односно организацијата за резер-
ви на републиките односно на автономните покра-
ини ќе му плаќа на преработувачот просечна цена 
за преработка врз основа на пропишаната цена за 
маслото. 

Ако настане спор за височината на цената за 
преработка, преработувачот е должен да го презе-
ме и преработи сончогледот односно маслодајната 
репка. 

Дирекцијата односно организацијата за резер-
ви на републиките, организациите за резерви на 
автономните покраини и производителите односно 
преработувачите со договор ги утврдуваат роковите 
на испорака и другите услови за испорака и пре-
работка на сончоглед односно на маслодајната репка. 

6. Сончогледот и маслодајната репка односно 
су-ровото масло откупено по цените и под условите 
од оваа одлука Дирекцијата, организациите за ре-
зерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини можат интервентно да ги 
продаваат според пропишаните цени, зголемени за 
трошоците на откупот, транспортот, чувањето во 
тековната економска година и на продажбата. 

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

Е. п. бр. 146 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, ,с р. 

137. 

Врз основа на член 31 од Законот За општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска оо точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД И 
МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1979 ГО-

ДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачи) ќе купуваат сончоглед и 
маслодајна репка од родот на 1979 година од орга-
низациите на здружен труд што произведуваат сон-
чоглед и маслодајна репка сами или во коопера-
ција со индивидуалните земјоделски производители, 
како и од индивидуалните производители (во ната-
мошниот текст: производители) по продажните цени 
на производителот и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) сончоглед 6,10 
2) маслодајна репка 6,10 
2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-

бираат за еден килограм сончоглед односно масло-
дајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго 
превозно средство во местото на продавачот, по из-
бор на купувачот. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 
1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% вла-

га и 3% нечистота; 
2) маслодајна репка што содржи 7% влага и 29/о 

нечистота. 
За сончоглед за секој процент содржина на 

масло над или под 40% производителската продаж-
на цена се зголемува или се намалува за 0,153 ди-
нари за еден килограм. 

За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистота над или под З̂ /о цената 
се зголемува односно се намалува за 1% во однос 
на цената од точка 1 на оваа одлука за еден кило-
грам сончоглед односно маслодајна репка. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп на сончоглед и маслодајна репка можат це-
ните во прометот да ги формираат според пропи-
сите на надлежните општествено-политички заед-
ници. 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 147 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц; .с р. 

А. СВИЊИ 

За месести свињи и нивни ме-
ѓусебни мелези, врз база на 26% 
месо на 100 kg жива мера или 33% 
месо на 100 kg топли половинки 

За жива мера на свињи што 
содржат над 26% месо, цената се 
зголемува за секој процент на ме-
со за 0,72 динари за килограм. 

За топли половинки од месеста 
свињи, за секој процент на месо 
над 33% цената се зголемува за 
0,79 динари за килограм. 

Гарантираните (заштитните) це-
ни од ст. 1. 2 и 3 не се однесуваат 
на свињите што содржат под 25% 
месо на 100 kg жива мера, или што 
содржат под 33% месо на 100 kg 
топли половинки. 

Процентот на месото се утвр-
дува на линијата на колењето во 
однос на кланичната тежина спо-
ред југословенскиот стандард — 
Месести свињи за индустриска 
преработка — JUS Е.С1.021 под 3 
и 5. односно врз основа на дебели-
ната на слојот на сланината, заед-
но со кожата, измерено на ли(-
нијата на колењето, и тоа: на 
крстината на местото каде што 
мускулот најмногу влегува во сла-
т к а т а и на средината на грбот 
помеѓу 13 и 14 ребро. Врз основа 

Дин/kg 

жива топла 
мера поло-

винка 

18,72 23,76 

на таа вредност на дебелината на 
сланината, се утврдува процентот 
на месото според Табелата 2 на тој 
стандард. 

В. ГОВЕДА 

138. 

Врз основа на член 31 од Законот на општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од инте-
рес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72) и член 27 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за развој на агроин-
дусерискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година (Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ДОБИТОК 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат добиток сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производителите) им се обезбедуваат 
во 1979 година гарантирани (заштитни) цени и тоа: 

Дин/kg 
жива 
мера 

1) За згоени јуниња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, 
над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, ранд-
ман 58% 25,96 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 58% цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4476 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, ранд-
ман 56% 25,20 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 56%. цената се намалува, односно 
зголемува за 0,45 динари за килограм. 

2) За згоени јуниња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, 
над 12 до 18 месеци старост, без постојани 
заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, ранд-
ман 58% 25,96 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 58% цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4476 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, 
рандман 56% 25,20 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 56% цената се намалува, односно 
зголемува за 0.45 динари за килограм; 

3) За згоени постари јуниња (млади го-
веда) од благородни раси и за нивни меѓу-
себни мелези — крижанци, над 18 до 36 
месеци старост, најмногу 4 постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg 
за машки и 450 kg за женски грла, 
рандман 58% 25,20 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 58%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0.4345 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg 
за машки и 420 kg за женски грла, 
рандман 56% 23,94 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 56%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4275 динари за килограм. 

4) За-згоени млади јуниња — мелези од 
расата буша или други домашни раси (но-
тарска, колубарска, посавска, подолска и 
татарска) со благородни раси, над 6 до 18 
месеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 300 kg за женски грла, 
рандман 54% 23,18 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 54%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4293 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg 
за машки и 260 kg за женски говеда, 
рандман 52% 21,67 
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Дин/kg 
жива 
мера 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 52%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4167 динари за килограм. 

5) За згоени постари јуниња, млади го-
веда — мелези од расата б у т а или други 
домашни раси (истарска, колубарска, посав-
ска. подолска и татарска) со благородни 
раси, над 18 до Зв месеци старост со на ј -
многу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg 
за машки и 360 kg за женски грла, 
рандман 54% 22,43 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 54°/о, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4154 динари за килограм; 

6) II класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 300 kg за женски грла, 
рандман 50% 20,92 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 50%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4184 динари за килограм. 

б) За згоени млади јуниња, над в до 18 
месеци старост, од расата буша, со млечни 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грл£, 
рандман 52% 21,42 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 52%, цената се намалува, односно 
зголемува за 0,4119 динари за килограм; 

б) И класа, тежина најмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, рандман 
48% 19,66 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 48%, цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4096 динари за килограм. 

7) за згоени постари јуниња — млади 
говеда,, од расата буша, над 18" до 36 ме-
сеци старост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за жен,ски грла, рандман 
52% 19,91 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 52%, цената се намалува одно-
сно зголемува за 0,3829 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за* 
машки и 200 kg за женски грла* рандман 
48% 18,65 

За секој процент на м,есо под или над 
рандманот 48%, цената се нагмалуваг од-
носно зголемува за 0,3885 динари -за ки-
лограм. 

8) За други категории на говеда, по-
стари од 3 години: 

а) I класа, тежина најмалку 360 kg 
рандман 50% 18,90 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 50%, цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,3780 динари за ки-
лограм; 

б) II класа, тежина најмалку 320 kg 
рандман 48% 17,39 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 48%, цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,3703 динари за кило-
грам; 

в) III класа, тежина најмалку 230 kg* 
рандман 44% 15,88 

Дин/kg 
жива 
мера 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 44%,. цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,3609 динари за кило-
грам. 

В. ОВЦИ 

1) За згоени јагниња од 5 до 12 месе-
ци старост, што не измениле ниеден мле-
чен заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54% 25,69 

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 50% 24,02 

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 го-
дини старост, што имаат најмногу 2 посто-
јани заби 

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 52% 22,70 

б) II класа тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 48% 21,04 

ЗУ За згоени овци и овни, над 2 години 
старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6- постојани заби, тежина на ј -
малку 30 kg, рандман најмалку 50% 18,62 

б) Н класа, до 5 години старост, со нај -
малку 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg, рандман најмалку 46% 17,6ft 

Г. ЖИВИНА 

За згоени пилиња — бројлери: 
а) I класа 21,74 
б) II класа 20,87 

2, Гарантираните (заштитните) цени од точка 
1 на оваа одлука ќе се применуваат за количе-
ствата на добиток што производителите ќе им ги 
понудат на организациите за резерви на републи-
киве и на организациите за резерви на автоном-
ните покраини во согласност со одредбите на оваа 
одлука. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден килограм добиток жива мера или за еден 
килограм топла половинка франко натоварено во 
вагон или камион — по избор на купувачот, во 
местото на продавачот. Тежината се утврдува по 
истекот на 12 часот од последното хранење, или 
надоцна два часа по колењето, а ако тежината се 
утврдува пред истекот на 12 часот: од последното 
хранење, од утврдената тежина на говедата и ов-
ците се одбива до 5% а од утврдената тежина на 
свињите до — 2%. 

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат на квалитетот на добиток про пишан: 

1) Со југословенскиот стандард — Месести сви-
њи за индустриска преработка — JUS Е. С1.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и 
овците за колење и тоа: РК-Е2 (II изменето и до-
полнето издание) и JUS Е. С 1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се при-
менуваат врз грлата к а ј кои постојат скриени 
мани, што ќе се утврдат на линијата на колењето. 

Преземање на добитокот според квалитетот 
врши стручната служба што ќе ја определи над-
лежниот републички, односно покраински орган, 
под надзор на органот на пазарната инспекција. 

" 4. Согласно на член 33 од Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на ангроиндустрискиот комплекс во перио-
дот од 1970 до 1980 година, организациите за ре-
зерви на републиките и организациите за резеппи 
на автономните покраини купуваат добиток по це-
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ните од точка 1 на оваа одлука во количествата 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет и преработка на добиток, а до количествата 
утврдени со билансите на републиките и со би-
лансите на" автономните покраини. 

Количествата на добиток, над количествата от-
купени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Ди-
рекцијата, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализација на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат ка ј надлежната организација 
за резерви на републиката, односно автономната 
покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви нз 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат од производителите 
добиток по цените и условите од оваа одлука, пре-
работен во месо — примарна обработка или во друг 
облик што спогодбено ќе го утврдат со организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со ко-
лење на добиток и со преработка на месо" (во по-
натамошниот текст: кланиците). 

Понудените количества на добиток е должна 
да ги преработи кланицата што го договорила про-
изводството во' согласност со точка 4 од оваа одлука, 
ако Дирекцијата, односно организацијата за ре-
зерви на републиката или автономната покраина не 
определи поинаку. 

Дирекцијата, односно организациите за резер-
ви на републиките и организациите за резерви на 
автономните покраини ќе им ја плаќаат на кла-
ниците просечната цена за колење на добиток и 
обработка на месо утврдена врз основа на пропи-
шаните цени за месото, намалена, по правило, за 
5%. 

Ако настане спор за височината на цената на 
преработката, планините се должни да го преземат 
и преработат добитокот. 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките. организациите за резерви на автоном-
ните покраини и производителите, односно клани-
ците со договор ги утврдуваат роковите на испо-
раката и другите услови за испорака и преработка 
на добитокот. 

6. Месото од примарната обработка, откупено 
по цените и условите од оваа одлука. Дирекцијата, 
организациите за резерви на републиките и ор-
ганизациите за резерви на автономните покраини 
можат интервентно да продаваат по цената утврде-
на врз база на пропишаните цени за свежо месо, 
зголемена за трошоците на откупот, транспортот, 
чувањето во тековната економска година и продаж-
бата. 

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

139. 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес За целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1973 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот. текст: купувачите) ќе купуваат добиток 
од организациите на здружен труд што произведу-
ваат добиток сами или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители, како и од инди-
видуални производители (во натамошниот текст: 
производителите) по продажните цени на произ-
водителите, и тоа: 

А. СВИЊИ 

Дин/kg ^ ^ 

жива топла 
мера половин-

ка 
Месеста свињи и нивни меѓу-

себни хмелези, врз база 26°/о месо 
на 100 kg жива мера или 33% месо 
на 100 kg топли половинки 21,32 27,06 

За жива мера на свињи што 
содржат над 26% месо, цената за 
секој процент на месо се зголему-
ва за 0,82 динари за килограм. 

За топли половинки од месеста 
свињи, за секој процент на месо 
над 33%, цената се зголемува за 
0,90 динари за килограм. 

Производителските продажни 
цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесу-
ваат на свињите што содржат под 
26% месо на 100 kg жива мера, или 
што содржат под 33% месо ,на 
100 kg топли половинка 

Процентот на месото се утвр-
дува на линијата на колењето во 
однос на кланичната тежина спо-
ред југословенскиот стандард — 
Месеста свињи за индустриска 
преработка — JUS Е.С1.021 под 
3 и 5, односно врз, основа на де-
белината на слојот на слаиината, 
заедно со кожата и мерено на ли-
нијата на колењето, и тоа: на крс-
тената на местото каде што мус-
кулот најмногу влегува во сла-
нината и на средината на грбот по-
меѓу 13 и 14 ребро. Врз основа на 
таа вредност на дебелината на 
сланината, се утврдува процентот 
на месото според Табелата 2 од 
тој стандард. 

Е. п. бр. 141 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 
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В. ГОВЕДА 
Дин/kg 

жива 
мера 

1) Згоени .телиња од благородни раси 
и нивни меѓусебни мелези — крижанци, 
до 6 месеци старост: 

а) 1а класа тежина најмалку 150 kg, 
рандман 62% 33,93 

б) I класа тежина најмалку 150 kg, 
рандман 62% 32,19 

2) Згоени јуниња од благородни раси 
и нивни меѓусебни мелези — крижанци, 
над 6 до 12 месеци старост и со млечни 
заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 320 kg за женски грла, ранд-
ман 58% 29,87 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 58%, цената се намалува, однос-
но зголемува за 0,5150 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, ранд-
ман 56% 29,00 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 56%, цената се намалува, од-
носно зголемува за 0,5179 динари за ки-
лограм. 

3) Згоени јуниња од благородни раси и 
нивни меѓусебни мелези — крижанци над 
12 до 18 месеци старост, без постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
58% 29,87 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 58%, цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,5150 динари за кило-
грам; 

о) I класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
56% 29,00 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 56%, цената се намалува, од-
носно зголемува за 0,5380 динари за кило-
грам. 

4) Згоени постари јуниња (млади гове-
да) од благородни раси и нивни меѓусебни 
мелези -т- крижанци, над 18 до 36 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg за 
машки и 450 kg за женски грла, рандман 
58% 26,71 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 58%, цената се намалува од-
носно зголемува за 0,4605 динари за кило-
грам; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 kg за женски грла, рандман 
56% 27,55 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 56% цената се намалува, од-
носно зголемува за 0,4920 динари за кило-
грам. 

5) Згоени телиња — мелези од расата 
буша или други домашни раси (истарска, 
колубарска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородни раси, до 6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 90 kg 
рандман 56% 28,35 

6) II класа, тежина најмалку 90 kg 
рандман 54% 26,68 

б) Згоени млади јуниња — мелез и од 
расата буша или други домашни раси 
(истарска, колубарска, посавска, подолска 
и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 
месеци старост, со млечни заби: 

Дин/kg 
жива 
мера 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 300 kg за женски грла, рандман 
54% . 26,68 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 54% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4941 динар за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg за 
машки и 260 kg за женски грла, рандман 
52% 24,94 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 52%, цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4796 динари за кило-
грам. 

7) Згоени постари јуниња, млади гове-
да — мелези од расата буша или други до-
машни раси (нотарска, колубарска, посав-
ска, подолска и гатачка) со благородни 
раси, над 18 до 36 месеци старост, со нај -
многу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, рандман 
54% 25,81 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 54% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4780 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 300 kg за женски грла, рандман 
50% 24,07 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 50%, цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4814 динари за кило-
грам. 

8) Згоени телиња до 6 месеци старост 
од расата буша: 

а) I класа, тежина најмалку 60 kg, 
рандман 54% 26,68 

б) II класа, тежина најмалку 60 kg, 
рандман 52% 25,52 

9. Згоени јуниња, над 6 до 18 месеци 
старост, од расата буша, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 2,00 kg за 
машки и 180 kg за женски грла рандман 
52% 24,65 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 52% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4740 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла. рандман 
48% 22,62 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 48%, цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4713 динари за килограм. 

10)Угоени постари јуниња — млади 
говеда, од расата бута , над 18 до 36 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, рандман 
52% 22,91 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 52% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4406 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за 
машки и 200 kg за женски грла, рандман 
48% 21,46 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 48% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4471 динар за килограм. 

11) Други категории на говеда постари 
ед 3 години: 

а) I класа, тежина најмалку 360 kg 
рандман 50% 21»г/5 
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Дин/kg 
жива 
мера 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 50% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4350 динари за кило-
грам 

б) II класа, тежина најмалку 320 kg 
рандман 48% 20,01 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 48% цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0.4167 динари за кило-
грам; 

в) III класа, тежина најмалку 230 kg 
рандман 44% 18;42 

За секој процент на месо под или над 
рандманот 44%, цената се намалува, одно-
сно зголемува за 0,4186 динари за кило-
грам. 

В. ОВЦИ 

Ј. Купувачите и производителите ги утвр-
дуваат со договор роковите на преземањето и дру-
гите услови за испорака на добитокот. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на добиток можат цените во проме-
тот да ги формираат според прописите на надлеж-
ните ,општествено-политички заедници, 

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

Е. п. бр. 134 
15 февруари 1979 година 

, Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

1. Згоени јагниња, од 5 до 12 месеци 
старост, што не измениле ниеден млечен 
заб:' 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, 
ракдман најмалку 54% 

о) II класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 50% 

2. Згоени пилежиња, над 1 до 2 години 
старост, што имаат најмногу 2 постојани 
заба: 

а) I класа, тежина 
рандман најмалку 52% 

б) И класа, тежина 
ран д ман најмалку 48% 

3. Згоени овци и овни, над 2 години ста-
рост : 

а) I класа, до 5 години старост, со на ј -
малку 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg рандман најмалку 50% 

б) II класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 - постојани заби, тежина нај-
малку 30 kg рандман најмалку 46% 

Г. ЖИВИНА 

најмалку 25 

најмалку 25 

kg, 

kg, 

Згоени пилиња — бројлери: 
а) I класа 
б) И класа 

29,17 

27,24 

25,78 

23,88 

21,15 

20,09 

23,50 
22,56 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за . 
еден килограм добиток жива мера или за еден ки-
лограм топла половинка, франко натоварено во 
вагон или камион — по избор на купувачот, во ме-
стото на продавачот. Тежината се утврдува по ис-
текот на 12 часови од последното хранење, или 
најдоцна 2 часа по колењето, а ако тежината се 
утврдува пред истекот на 12 часот од последното 
хранење, од утврдената тежина на говедата и ов-
ците се одбива до 5%, а од утврдената тежина на 
свињите — до 2%. 

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат на квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со југословенскиот стандард — месеста сви-
њи за индустриска преработка JUS Е.С1.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и 
овците за колење, и тоа: РК-Е2 (И изменето и до-
полнето издание) и JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се при-
менуваат на грлата ка ј кои постојат скриени мани, 
што ќе се утврдат на линијата на колењето. 

Преземање на сто-ките според квалитетот го 
врши стручната служба што ќе ја определи над-
лежниот републички, односно покраински орган, 

под надзор на органот на пазарната инспекција, 

140. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
•Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 , година (,.С-лужбен лист ' на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ВОЛНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат волна сами или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители (во натамошниот 
текст: производители) им се обезбедуваат во 1979 го-
дина гарантирани (заштитни) цени за волна, и тоа: 

Дин/kg 
1) за волна мерино екстра класа 111,90 
2) за волна Мерино I класа 97 >35 
3) за волна полу мерино 1а класа 89,00 
4) за волна полумерино 16 класа 74,00 
5) за волна цигаја Па класа 59,00 
6) за волна цигаја Пб класа 53,90 
7) за волна руда пламенка Ш а класа 46 60 
8) за волна руда прамеика Шб класа 44,70 

2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 
на оваа одлука ќе се применуваат за количествата 
на волна што производителите ќе им ги понудат на 
организациите за резерви на републиките и на орга-
низациите за резерви на автономните покраини во 
согласност со одредбите од оваа одлука. 

3. Цените за волна стрижена од јагниња (јарина) 
од иста класа, се пониски за 10% од цените од точка 
1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја од иста класа, се понис-
ки за 15% од цените од точка 1 од оваа одлука. 

Цените за бела тажачка волна се пониски за 30%, 
а цените за табачка волна во боја или шарена — за 
40% од соодветната цена за волна од точка 1 на оваа 
одлука, ако поради симнување со хемиски средства 
волната не е оштетена битно. Ако оштетувањето е 
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поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја 
утврдуваат цената, сразмерно на оштетувањето. 

4. Цените се подразбираат врз база на прана 
волна и се однесуваат на квалитетот на .волна про-
пишан со југословенскиот стандард JUS F.B 1.012 до-
несен со Решението за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/72). 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон брод или друго 
превозно средство во местото на продавачот — по из-
бор на купувачот. 

6. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини купуваат волна по цените од точка 1 на оваа 
одлука во количествата што ќе ги договорат произ-
водителите и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет и преработка на волна, а до 
количествата утврдени со билансите на републиките 
и со билансите на автономните покраини. 

Количествата на волна, над количествата отку-
пени според став 1 од оваа точка, ќе ги купува Со-
јузната дирекција за резерви на индустриски произ-
води (во натамошниот текст: Дирекција) по цените од 
точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите од став 1 на оваа точка се регистри-
раат кај надлежната организација за резерви на ре-
публиката односно организацијата за резерви на ав-
тономната покраина на чија територија е седиштето 
на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на испорака и другите услови 
за испорака. 

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

Е п. бр. 135 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

141. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на агроиндустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА 

1. Организациите на здружен труд што купуваат 
волна од организациите на здружен труд што произ-
ведуваат волна сами или во кооперација со индиви-

дуалните земјоделски производители или ја купуваат 
од индивидуалните производители (во натамошниот 
текст: производители) се должни да ја купуваат вол-
ната од производителите по следните производител-
скри продажни цени, и тоа: 

Дин/kg 
1) за волна мерино екстра класа 128,69 
2) за волна мерино I класа 101,25 
3) за волна полу мерино 1а класа 92,14 
4) за волна полумерино 16 класа 76,95 
5) за волна цигаја Па класа 61,76 
6) за волна цигаја Иб класа 55,69 
7) за волна руда праменка Ш а класа 48,60 
8) за волна руда праменка Шб класа 46,58 

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јарина) 
од иста класа се пониски за 5°/о од цените од точка 
1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја од иста класа се пони-
ски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука. 

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%, 
а цените за табачка волна во боја или шарена — за 
40% од соодветната цена за волна од точка 1 на оваа 
одлука, ако поради симнување со хемиски средства 
волната не е оштетена битно. Ако оштетувањето е 
поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја 
утврдуваат цената, сразмерно на оштетувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на прана вол-
на и се однесуваат на квалитетот на волна пропишан 
со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 донесен со 
Решението за југословенските стандарди од областа 
на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или друго 
превозно средство во местото на продавачот — по 
избор на купувачот. 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на волна можат цените во прометот 
да ги формираат според прописите на надлежните 
општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 136 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

142. 

Врз основа на член 193 став 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во сог-
ласност со Одлуката за заедничката девизна поли-
тика на Југославија за 1979 година и со Одлуката 
за усвојување на проекцијата на девизниот билг,не 
на Југославија за 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПО-
СТОЈАНИ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во рамките на Проекцијата на девизниот би-
ланс на Југославија за 1979 година се утврдува нај-
малиот износ на потребните постојани девизчч ре-
зерви, во противвредност од 23,00 милијарди ди-
нари. 
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2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука ги сочинуваат златот,о ,странските х а р -
тии од вредност со кои ракува Народната банка на 
Југославија и делот од, побарувањата на Народната 
банка на Југославија ЕК) конвертибилни: девизи што 
се наоѓа на сметките во странство. 

3. Народната банка на Југославија дел од по-
стојаните девизни резерви од точка 1 на оваа од-
лука ќе пласира во странство водејќи при тоа смет-
ка да не се загрозува со тоа извршувањето на об-
врските од член 190 став 3 и член 191 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на обј,авувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 148 
15 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, .с р. 

143. 

Врз основа на член 30 ст. 1, 4 и 5 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со сојузниот секретар за внат-
решни работи, со претседателот на Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија и со претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА РУДАРСКИТЕ 
РАБОТИ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕТО И ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈАТА НА ЛЕЖИШТА НА КАМЕНА СОЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи за рударските подземни работи и за ра-
ботите на површината на земјата, при истражува-
њето и експлоатацијата на лежиштата на камена 
сол (во натамошниот текст: сол). 

При рударските работи од став 1 на овој член 
сообразно се применуваат и прописите за технички-
те нормативи за рударските подземни работи при 
експлоатацијата на јаглен и на метални и неметални 
минерални суровини, ка-ко и прописите за технич-
ките нормативи за работите на истражувањето и 
експлоатацијата на нафта и земни гасови со дла-
бинска! дупнатине ако со овој правилник не е опре-
делено поинаку. 

Член 2 
Неактивни а пристапни рударски работи, во сми-

сла на овој правилник, се рударските работи што не 
се користат непосредно во процесот на експлоатаци-
јата (минување на луѓе, транспорт на руда, доста-
вување на репродукционен материјал и др.), а слу-
жат за вентилација или се подготвени за експлоа-
тација. 

Дупчење на дупнатине во смисла на овој пра-
вилник претставува работен процес при кој со по-
мош на соодветна опрема и прибор за дупчење, се 
формира во карпа или руден масив простор во об-
лик на цилиндар со мал пресек (дупнатана). Дупче-
њето може да биде ударно, ударно-ротационо и ро-
тациони^ 

Пресвртување, во смисла на овој правилник; 
претставува дупчеше на превентивни дупнатите од 
соодветна должина со цел навремено да се провери 
евентуалното присуство на опасни гасови и вода 
пред напредувањето на рударските работи на под-
готвувањето и експлоатацијата. 

Член 3 
При експлоатацијата на сол можат да се остават 

само делови од лежиштето на сол што се определе-
ни за потпорни, односно заштитни (сигурносна 
столбови, заштитни плочи и заштитни појаси околу 
хоризонталните дупнатини. 

При изградбата на јамски простории, откопува-
ње и излужување, новоформираните простории (ко-
мори и сл.) треба да имаат правилен облик. 

Ако не може да се формира правилен облик на 
експлоатационите комори, откопаниот или излуже-
ниот дел мора да се наоѓа во границите на проек-
тираната комора. 

Член 4 
При изведувањето на рударските работи од член 

1 на овој правилник, мораат да се преземаат след-
ните превентивни мерки на безбедност од навлегу-
вање на вода и гасови, и тоа: 

1) снимање на геолошките профили и спроведу-
вање на структурни, стратиграфски, минералошки, 
петрографски, а по потреба и хемиски испитувања; 

2) систематско хидролошко набљудување и проу-
чување на режимот на подземните води и на нивно-
то влијание врз лежиштето на сол и рударските ра-
боти, проучување на влијанието врз лежиштето на 
сол и на рударските работи и проучување на влија-
нието на врнежите врз лежиштето на сол; 

3) испитување и проучување на појавите на га-
сови во врска со минералошкиот, односно геолошки-
от состав на лежиштето на сол (заради утврдување 
на подрачјата во рудникот во кои можат да се оче-
куваат поголеми количества или провали на гасови). 

II. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛЕЖИШТА НА СОЛ СО 
ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ 

Член 5 
При проектирањето на истражување на лежиш-

те на сол со длабински дупнатини мора да се оп-
редели: 

1) геолошката основа, односно проектната зада-
ча за изработка на дупнатини во која се наведу-
ваат: намената на дупнатината, координатите, дла-
бините, литолошкиот состав на профилот, накло-
нот на слоевите, местата на кои се очекува подземна 
вода, опасни гасови (ЊЅ, ЅОг, СШ), зголемев! при-
тисоци и температури, зарушување или буење на 
карпите и евентуални загуби на исплаката, интер-
вали, односно места на предвидените јадрувања, ме-
рење и испитување; 

2) техничката основа што дава: 
а) техничка конструкција на каналите на дуп-

натините (профил, наклон, режим на дупчење, вгра-
дување на заштитни колони и нивни цементации), 

б) состав на исплаката, 
в) техничка конструкција на утоката на дупна-

тината со приказ на техничките решенија за затво-
рање на утоката на дупнатината и на справите за 
заштита од неконтролирана ерупција, 

г) ситуационен план на подрачјето на потесната 
локација на дупнатината во размер 1 :5000, што мо-
ра да биде изработен во координатите на важечката 
Југословенска триангулација. 
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Подготвителни работи за дупчење 

Член 6 
При определувањето на локацијата на дупнати^ 

ната и на одделните објекти мора да се обезбеди 
рударските работни да бидат лоцирани на сигурна 
оддалеченост од воздушните и подземните енергет-
ски, телекомуникациони водови, цевоводи за гасо-
води и тековни горива, како и од водоводни и ка-
нализациони водови. 

Пред почетокот на подготвителните работи мора 
на теренот да се обележи точка што ја означзва 
оската на дупнатината, да се утврди трасата за из-
градба на приоден пат, разместување на одделните 
уреди на дупнатината и помошните згради, трасата 
на енергетските и телекомуникациските водови, ло-
кацијата на водените акумулации и на цевоводите 
за вода, како и границите на теренот што е неопхо-
ден за изведување на дупчачките работи. 

За работите на лоцирањето на дупнатината се 
составува записник. 

Член 7 
Подготвителните работи врзани за изработката 

на дупнатина опфаќаат: изработка на приодни па-
тишта, подготвување на теренот за градежно-мон-
тажните работи, изработка на базени за исплака, 
изработка на електрични водови, монтажа на цево-
води и др. 

Дупчење на дупнатини 

Член 8 
Пред почетокот на дупчењето утоката на дуп-

натината мора да се осигури со уводна колона што 
се вградува до здравицата, односно цврстата почва. 

Водоносните хоризонти над лежиштето на сол 
мораат непропустливо да се затворат за да се спре-
чи навлегување на вода во лежиштето. 

Член 9 
Дупчење на дупнатината се изведува со приме-

на на исплака што им одговара на карактеристики-
те на, карпите и на длабинските услови, како па 
пример: 

1) глинена исплака, подготвена со слатка вода 
со регулациони додатоци на структурална издрж-
ливост, лепливост и филтрација, зависно од особи-
ните на продупчените кровински слоеви на карпите 
на сол; 

2) солена исплака (со полно -заситување), или 
глинеста-солена исплака во карпите на сол, во кои 
не се предвидува појава на калиум-магнезиумски 
соли: 

3) магнезиумока исплака, односно магнезиумско-
-глинеста исплака1 во карпите на сол во кои покрај 
натриум-хлорид можат да се појават и калиево-
-магнезиумски соли. 

Член 10 
Дупчењето на дупнатини мора да се изведува 

така што отстапувањето од оската на дупнатината 
од предвидениот правец да не смее да ја премине 
вредноста1 од 50/о. 

Член 11 
Дупчењето на дупнатини мора да се изведува со 

примена на технологијата што обезбедува добивање 
на јадро од најмалку 700/о. 

Член 12 
За време на вадењето на уредот за јадрување од 

дупнатана мора да се избегнува остро кочење и наг-
ло ставање на дупчачкиот алат во клинови или во 
елеватор. 

По вадењето на уредот за јадрување од дупнаа 
тини се вади јадрото, на начин што ги осигурува од 
дробење. 

Ако во дупнатината остане јадро со позначител-
на должина?; во дупнатината повторно се спушта 
уредот за јадрување, се фаќа одломката од јадрото 
и се вади. 

Слагање на јадрото во сандаци мора да се из-
врши според редоследот на добивањето на јадрото. 
По добивањето мора веднаш да се изврши геолошки 
опис на јадрото. 

Член 13 
Кога ќе се постигне планираната длабочина на 

дупнатината, а пред да се пристапи кон нејзиното 
чистење и зацевчување, се вршат неопходни наб-
људувања, испитувања, и мерења во дупнатината. 

Член 14 
Продупчените слоеви на повлатата и водотеци-

те карпи мораат да се изолираат со зацевчување и 
затинање со глинен чеп од соодветна височина за-
висно од притисокот, односно на друг начин, со 
употреба на соодветни затиначки материјали. 

Член 15 
Пред спуштањето на заштитните цевки дупна-

тината мора на стеснетите места да се прочисти со 
длето од соодветен пречник. 

На деловите од дупнатината на кои се појаву-
ваат позначителни отстапувања (девијации), како и 
на деловите на кои дупчачкиот алат запнува, дуп-
натината мора да се прочисти со спуштање на длето 
со помала брзина. 

По прочистувањето, дупнатината треба да се 
исплакне. Времето на исплакувањето мора да из-
несува 1 до 2 периода на полн кружен тек на попла-
ката со истовремено утврдување на својствата на 
поплаката и височината на притисокот што и одго-
вара на нормалната вредност во време на дупчењето 
на дупнатината. 

Член 16 
Редоследот на спуштањето на одделните цевки 

во дупнатината мора да се забележи во дневникот на 
дупчењето. 

Цементирање н^ цевки во дупнатина 

Член 17 
Демонтирањето на цевки мора да се изведува 

под стручен надзор. 

Член 18 
За време на подготвувањето на цементната сме-

са и нејзиното заменување во дупнатината, се зе-
маат мостри од смесата заради испитување на неј-
зината зафатнинска маса. 

Ако се утврдат отстапувања од вредностите 
предвидени во проектот, мора да се коригира одно-
сот на масите на водата и цементот. 

, I 
Член 19 

При цементирање^ мора да се води сметка до-
зирањето на цементот и водата да се одржува рам-
номерно и непрекинато и во пропорцијата утврдена 
во проектот. 

Ако во колоната на "заштитните цевки недоста-
суваат повратни вентили, по завршеното цементира-
ње се затвораат резињата на главата за цементи-
рање и дупнатината се остава под притисок до по-
стигнување на соодветна цврстина на цементот, 
предвидена со проектот, а по тоа се демонтира по-
тесниот цевовод. 
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Член 20 
По истекот на времето определено за врзување 

на цементната смеса, се утврдува височината на це-
ментниот чеп во цевките и се извршува проба на 
цепропустливоста на споевите на заштитните цевки. 

Испитување на непропустливоста на цевките на 
заштитната колона се врши по методот на хидра-
уличен притисок. Услов за продолжување на рабо-
тите е позитивен резултат на пробата на непропу-
стливоста. 

Член 21 
Во текот на работите на зацевчување и цемен-

тирање и за изведување на работите по завршето-
кот на цементирање^), мора да се води записник. 

Член 22 
Откако ќе се продупчи цементниот чеп во заш-

титната колона на височина од најмалку 2 т над 
стапката на колоната, и ќе истече времето опреде-
лено за врзување на цементната смеса, во дупнати-
ната низ главата за цементирање се втиснува теч-
ност, се до добивање на притисокот предвиден со 
проектот, по што резињата се затвораат. 

Се с.мета дека непропустливоста на цевките е 
доволна, ако падот на притисокот, по 30 минути не 
ја мине вредноста од 10 до 15% од притисокот пред-
виден во став 1 од овој член. 

Член 23 
Ако цементирање^) на цевките не успеало се вр-

ши дополнително цементирање под притисок. 

Заштита од неконтролирана ерупција на гас 

Член 24 
На првата дупнатана во подрачјата што не се 

истражени и на секоја дупнатана на познато под-
рачје каде што се очекуваат поголеми притисоци на 
гас и каде што нормалната исплака не е доволно 
осигурување од ненадејни ерупции, мораат да се 
користат уреди за спречување на неконтролирана 
ерупција. 

Член 25 
Оддалеченоста на дупнатината мора да изне-

сува : 
1) од јавни објекти', станбени згради и далново-

ди за општа намена - - најмалку онолку колку што 
изнесува височината на кулата зголемена за 10%; 

2) од п,атен појас на автопат и на пат од прв и 
втор ред — најмалку 30 т ; 

3) од други јавни сообраќајници и индустриски 
шумски и полски патишта најмалку 15 т . 

При дупчеле во населени места, локацијата на 
дупнатините мора да биде во согласност со пропи-
шаните услови. 

Ликвидација на дупнатана 

Член 26 
Ако дупнатана се напушта, без оглед дали е 

целосно зацевчена или не. мора да биде ликвиди-
рана според упатството за ликвидација на дуп-
натине 

По завртената ликвидација на дупнатината мо-
ра да се состави записник. 

Програмата за ликвидација на дупнатината и 
записникот ?а ликвидацијата на дупнатината се чу-
ва во елаборатот на дупнатината. 

Член 27 
За секоја дупнатана мора да се состави елабо-

рат за извршените работи, што содржи: опис на 
извршените работи во дупнатината, отстапување од 
проектираните работи, карактеристични појави во 
текот на дупчењето, технички податоци за подзем-
ната и. надземната опременост на дупнатината, како 
и други податоци што се од поголемо значење за 
таа дупнатана. 

III. ПОДЗЕМНИ ЈАМСКИ ПРОСТОРИИ И НИВНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Изработка на окна 

Член 28 
Окцата на рудници на сол низ водоносиите на-

слојки мораат да се изработуваат со примена на 
соодветен метод што се определува врз основа на 
присобраните податоци добиени со истражната дуп-
натана издупчена во средиштето на идното окно. 
Ако окната меѓусебно се оддалечени до 40 т довол-
на е една истражна дупнатана, на средината на нај-
краткото растојание помеѓу окцата. 

Пред конечниот избор на локацијата на .окната 
и почетокот на длабењето. мораат да се испитаат 
карактеристиките на површината на теренот, кри-
вината и положбата на лежиштето, и тоа со карти-
ран^ на теренот, со длабински дупнатини со приме-
на на геофизички и геомеханички методи. 

Окната, по правило, се изградуваат во цврсти и 
ненарушени слоеви, на кои не влијаат дотеци на 
вода и соленица. 

Член 29 
Подградата (облогата) на скното мора да ги ис-

полнува следните услови: 
1) низ водоносната кровинска наслојка на лежи-

штето и деловите на слоевите на сол што се излу-
жувани со подземна вода мора до наслојката на 
карпите на сол да се постави подграда, односно об-
лога непропустлива за вода; 

2) просторот помеѓу подградата, односно облога-
та и карпите на кровинските наслојки мора да биде 
на соодветен начин затнат така што сигурно да се 
спречи минувањето на вода од водо носните во су-
виот дел на лежиштето на сол зад подградата; 

3) подградата, односно облогата мора да биде од 
материјал отпорен спрема разорното дејствување на 
растворот на сол. 

При длабењето на окното во цврсти наслојки на 
сол не мора да се поставува подграда, ако тоа го до-
пушта цврстината и компактноста на карпите на бо-
ковите од окното. 

Нлен 30 
Ако низ водоносните наслојки од член 29 став 1 

точка 1 од овој правилник се изработува окно со 
примена на методот на замрзнување и се врши об-
ложување со метална подграда, со проектот и со 
техничките упатства на производителот на подгра-
дата мора да се утврди: 

1) прецизен технички о^тс на сите составни де-
лови од металната подграда (прстени и сегменти) 
сцоред обликот и квалитетот и нивната точна озна-
ка, како и начинот на вршење контрола по нивната 
изработка, со евентуални дозволени отстапур^ња; 
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2) мерките за обезбедување на сите составни де-
лови од металната подграда при нивното транспор-
тирање (натовар, превоз и истовар), како и начинот 
на заштита од корозија при Складирањето на тие 
делови и по нивното вградување во окно; 

3) пресметката, техничките услови и начинот на 
вградување на металната подграда што во водонос-
ните наслоЈки се наоѓа под хидростатичен притисок, 
како и начинот и средствата за затинање на под-
градата за да не би дошло до пропуштање на вода; 

4) пресметката, техничките услови и начинот на 
изградбата на бетонски ѕид на окното помеѓу метал-
ната под града и боковите на пеколот на окната; 

5) начинот на контролата на непропустливоста 
на металната подграде по вградувањето и затина-
њето, како и упатства и избор на средствата за трај-
но одржување на непропустливоста за вода. 

Член 31 
Пред почетокот на замрзнувањето мора точно да 

се проучи хидрогеологијата на околината на окното 
и хемискиот состав на водата, а посебно мора да се 
утврди дали во подрачјето што ќе се замрзне има 
струења на подземни води. 

Член 32 
Распоредот на дупнатините за замрзнување мора 

да биде таков што во водоносните наслојки низ кои 
минува окното да се постигне дебелина на ледениот 
појас определен со пресметката. 

Цевките за замрзнување мораат пред вградува-
њето да се испитаат со работен притисок на кој ќе 
бидат подложени за време на замрзнувањето, зголе-
мен за 1 МРа. 

По вградувањето на цевките мора најпрецизно 
да се определи девијации ата на дупиатините. Ако 
поради девијации а на одделни дупнатите не може 
да се обезбеди дебелината на ледениот појас утврден 
со пресметката, мораат за таа цел да се изградат 
дополнителни дупнатини за замрзнување за да се 
обезбеди затворање на ледениот појас. 

Член 33 
Процесот на замрзнувањето, односно создавање-

то на ледениот појас мора да се следи со избледу-
вање на температурата на влезниот и излезниот раз-
ладен раствор. Заради тоа мораат да се предвидат 
контролни дупнатите за мерење на температурата. 

Ако при замрзнувањето пукне цевката за за-
мрзнување или од која и да било причина ќе почне 
да истекува растворот за ладење, мораат веднаш да 
се преземат мерки растворот што истекува од цев-
ката да не влијае врз слабеењето на ледениот појас. 

Член 34 
Ако окнотб низ водоносни наслојки се израбо-

тува со примена на методот на замрзнување, рабо-
тите мораат да се извршат без употреба на експло-
зив. 

При изведувањето на работите на дното на окно-
то мора сигурноста на работилиштето од навлегу-
вање на вода и гас да се испита со. дупнатини дла-
боки најмалку три метра и поставени во подот на 
работи л иштето најмалку на три места. 

Ако истовремено се изведуваат две централно 
лоцирани окна што меѓусебно се на пропишаната 
оддалеченост, може во случај на навлегување на 
вода во едното окно, да се продолжи со длабење на 
другото окно, ако карпата меѓу окната е компактна 
и доволно отпорна за да може да поднесе најголем 

можен хидростатичен притисок, или ако теренот ме-
ѓу окната е консолидиран со инјектирање или на 
друг начин и ако навлегувањето на водата не ги из-
менило хидролошките прилики околу окното во кое 
ќе се продолжи длабењето. 

Во случајот од став 2 на овој член при продол-
жување на работите во окнотО што не е загрозено, 
мора на почетокот на секоја смена да се прегледа 
подградата на окното и да се мери дотекот на водата 
во окното. Сите забележувања при тие прегледи и 
мерења мораат да се внесат во контролната книга, 

Член 35 
Работите врз длабење и подградување на окното, 

како и квалитетот на употребениот материјал мора-
ат да се контролираат. 

За работите од став 1 на овој член мора да се 
води дневник, а кога значењето на испитувањето и 
работите или вонредните забележувања при рабо-
тите го бараат тоа, мора и записнички да се утврду-
ва фактичната состојба. 

Отворање и подготвување на лежишта 

Член 36 
При проектирањето и изградбата на јамските 

простории мора особено да се води сметка за тоа 
напрегањата во наслојките на сол да не ја преминат 
дозволената граница на отпорноста, при што може 
да дојде до попуштање на внатрешната врска на 
нас лој ките на сол и до лабавење на нивната при-
родна структура. Во хомогени и компактни карпи 
на сол јамските простории можат да се изведуваат 
без подградување. 

Член 37 
Јамските простории или нивните делови мораат 

да се подградат, односно да се обезбедат на соодве-
тен начин преку наизменично наслоени партии на 
сол и лапор што се склони кон осипување и дро-
бење, како и преку слаби или дробливи карпи на 
сол, а особено ако прослојките во покривот на ход-
ниците се одвојуваат листовидно. 

Деловите на јамските простории што ги пресе-
чуваат слоевите на анхидрид, што се наоѓа во раб-
ниот дел на лежиштето и што е во контакт со раб-
ните води мораат да се подѕидаат или осигурат на 
друг погоден начин. 

Член 38 
Челичната лачна погдрада мора да биде попуст-

лива. 
Во сите јамски ,простории, каде што тоа го доз-

волуваат геолошките услови, како подграда можат 
да се користат котви. 

Член 39 
За сите јамски работи мораат да се обезбедат 

потребните податоци за правецот, профилот, накло-
нот и др., и постојано вршење на навремена контро-
ла над изведувањето на работите според тие пода-
тоци. Во случај на отстапување работата се запира 
и се преземаат соодветни мерки. 

Член 40 
Во заштитните сигурносни столбови можат да Св 

изведуваат рударски работи само ако се одобрени со 
рударски проект. 
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Член 41 
При работите врз отворање и поширока подго-

товка на неистражен дел од лежиште, мора да се 
врши предвртување и тоа така, што пред челото на 
работилиштето да се испита должина од најмалку 
10 т . Заради заштита од ненадејна појава, односно 
провала на гасови или вода, утоката на дупнатината 
мора да бр!де опремена со уред со кој дупнатината 
во случај на потреба може сигурно да се затвори. 

При изработка на објекти за поширока и потесна 
подготовка на лежиште, мора да се спроведува 
предвртување со три дупнатини, што мораат да би-
дат подолги од минските дупнатини за 1 ш, а во кои 
не смее да се става експлозив при минирањето. 

За работите од ст. 1 и 2 од овој член, за начи-
нот на предвртување, за сместувањето на дупнати-
ните, за должината на дупнатините и за мерките 
на заштита, мораат да се издадат соодветни упат-
ства. 

Член 42 
При вршењето на надзор особено внимание мора 

да и се обрне на појавата на вода и гасови, и во 
случај на нивна појава без одлагање мораат да се 
преземат соодветни испитувања и мерки. 

Член 43 
Сите патишта по кои се движат работници во 

подземните простории и работилницата мораат да 
се одржуваат во исправна состојба. 

Изработка на машински и други комори 

Член 44 
Собиралиштата за сол еница, машинските'и елек-

трокоморите, коморите за локомотиви, работилни-
ците, складовите и другите објекти, ако се градат 
во сигурносниот столб на окното, не смеат да го 
ослабеат овој столб. 

Собиралиштата за соленица, мораат да бидат 
на соо,дветен начин подградени, а другите објекти 
ако се изградени во компактна сол, не мораат да се 
по дгра дуваат. 

Откопување на лежишта на сол 

Член 45 
Откопување на лежишта на сол со водоносни 

наслојки мора да се врши така, што да не се рас-
трои природната структура на лежиштата на сол и 
да не се предизвика провала на вода во лежиштето 
односно во подземните простории. При определува-
њето на методот за откопување мора да се води 
сметка повлатата на лежиштето на сол и кога таа 
според својата природа е непропустлива за вода, да 
се одржи неоштетена. 

Член 46 
Откопувањето на лежиштата на сол мора да се 

засновува врз геолошката документација што содр-
жи податоци за залетувањето (положбата) на сло-
евите на сол, за видовите на карпите на сол и за 
нивните механички карактеристики, а особено за 
карактеристиките на подинските и повлатните на-
слојки на лежиштето, тектонските, хидрогеолошки-
те и геомеханИчките прилики и можности од појава 
на гасови. 

Член 47 
Експлоатација на исто лежиште може да се вр-

ши истовремено од јама и од површина, со откопу-
вање и излужување, со тоа што да не смее да се 
загрози безбедноста на работата ^о јамата. 

Член 48 
Секое откопно работилиште, освен работилиш-

тата за добивање на сол со из л уживање во отворени 
комори, мора да има два излеза од кои едниот да 
води во ходник со влезна воздушна струја, а другиот 
во ходник со излезна воздушна струја. 

Член 49 
При проектирањето на откопните полиња за от-

копување во комори или на некоЈ друг начин мора 
посебно да се води сметка за рамномерно оптовару^ 
вање на погорните. односно носечките (меѓукомоп-
ни) столбови и покриените заштитни плочи (поли-
ци) помеѓу етажите и хоризонтот. 

Член 50 
Димензиите на отколните работилишта (комори), 

а посебно меѓукоморните столбови, полиците поме-
ѓу етажите и хоризнотот и покриените плочи како 
и сголбовите по должината на ходниците, мораат па 
се определат врз основа на физичко-механичките 
особини на солта и на карпите од сол. 

При пресметката на меѓукоморните столбови и 
полици поради разнородноста на составот на кар-
пите на сол се зема просечната притисна цврстина 
на оној слој во рамките на серијата на сол, што има 
најмала вредност. 

Ако според резултатите на испитувањата од 
став 1 на овој член се укаже потреба може за една' 
серија на откопни комори (4 до 5. и повеќе) да се 
остави еден главен заштитен меѓукоморен столб со 
поголема дебелина. 

Член 51 
При изработката на јамски објекти и есклоата-

ција, мора да се обрне особено внимание врз одне-
сувањето на карпите на сол во поглед на нивната 
цврстина и деформација за да можат навремено да 
се извршат корекции на димензиите на јамските 
простории и на сигурносните столбови. 

Член 52 
Распоредот на откупните работилница (комори) 

на сите етажи и хоризонти, каде што мора да се за-
пази нерастроената структура на лежиштето, мора 
да биде таков што поупорните (меѓукоморните) стол-
бови на етажите и хоризонтите да лежат точно едни 
над други и да сочинуваат единствен костур во 
лежиштето, што треба да издржи притисок, односно 
товар на повлатните наслојки над лежиштето. За -
ради тоа, подготвителните работи на откопувањето 
на етажите и хоризонтите се вршат вертикално 
едни над другите. 

При примената на повеќе методи за експлоата-
ција од јама (сува и излужување со дупнатине, од-
редбата на став 1 се однесува на сувиот метод доде-
ка при експлоатацијата според методот за излужу-
вање со помош на дупнатине распоредот на дупна-
тините мора да биде таков што да не ја растрои 
стабилноста на повлатните наслојки. 

Во нивото на хоризонтот што го одвојува сувиот 
метод од методот за ескплоатација со дупнатине! 
(излужување), мора да се остава заштитна полина 
што ќе обезбеди стабилност на јамските простории. 

Член 53 
Заштитните полици на коморите помеѓу етажи-

те ја хоризонтите по можност се поставуваат во иста 
рамнина, ако со проектот не е решено поинаку. 

Член 54 
Положбата на меѓукоморите и другите столбови, 

како и на работите од член 53 на овој правилник, 
мора да биде определена со точно премерување. 



Петок, 23 февруари 1979 „ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 8 - Страна 229 

Суво откопување 

Член 55 
При примената на сувиот откопен метод во хо-

ризонтални и коси комори мора во оската на идната 
комора помеѓу испратениот и вентил ациониот ходник 
да се изработи спој (коморен ходник) заради обез-
бедување на два излеза и правилно проветрување 
на откопното работилиште. Димензиите на овој ход-
ник мораат да им одговараат на габаритите на ме-
ханизацијата и да овозможуваат безбедно движење 
на работниците. 

Член 56 
По изработката на напречен вентилационен ход-

ник се врши формирана на комората со откопување 
на карпите на сол во појаси или скали. 

Член 57 
На откопното работилиште мора да се изврши 

стручен преглед на почетокот и на крајот на сце-
ната и во текот на работата, а особено по минирање, 
или по застој во работата. 

Член 58 
При откопувањето мораат да бидат преземени 

сите мерки за да не дојде до ненадејно уривање на 
поголеми блокови, особено кај вклопени блокови од 
лапорец и наизменично наслојување на сол и ла-
порец. 

Во случај на опасност од уривање на поголеми 
блокови од покрив задолжително е да се осигури тој 
дел од покривот со помош на котва и мрежа. 

Член 59 
Во коморите во кои се врши откопување, челото 

на работилиштето мора да биде добро осветлено. 

Член 60 
При откопувањето на последниот (највисок) по-

јас одоздола нагоре, односно при потсечување во 
покривот при откопување одозгора надолу, покривот 
на комората мора да биде засводен. 

Член 61 
Во текот на работите во откопното работилиш-

те мора посебно внимание да се обрне на одржу-
вањето на правецот на комората по оската на неј-
зината должина, како и на постојаноста на нејзината 
височина и широчина. 

Член 62 
Ако подот или покривот на комората ги сочи-

нуваат глинести карпи чие бабрење би можело да 
ја ослаби покривната плоча, мораат да се заштитат 
со оставање на подот, односно во покривот на слој 
од сол. солна супстанција со дебелина од 1 т . 

Член 63 
Ако откопаните комори се исполнуваат со наси-

пување заради зајакнување на меѓукоморните стол-
бови откопувањето мора да се забрза, односно ра-
ботата да не се запира и комората што побргу да 
се исполни со засип. 

Одредбата на став 1 од овој член не се примену-
ва врз коморите во кои се депонира јалов материјал. 

Член 64 
При сува експлоатација можат да се примену-

ваат и коси комори по падот на слоевите врз кои 
Бе се применуваат одредбите на чл. 55 до 63 од овој 
правилник. 

Експлоатација со излужување 

Член 65 
При експлоатација на лежиште на ,сол со из-

лужување се применуваат: 
1) методот за неконтролирано излужување на 

сол; 
2) методот за контролирано излужување на сол, 

Член бб 
Методот з а неконтролирано излужување на сол, 

во смисла на овој правилник, е постапка на вадење 
на соленица, произведена со подземно излужување 
со вода, со помош на длабоки дупнатини од повр-
шината (солени бунари). 

Член 67 
Методот за контролирано излужување на сол, 

во смисла на овој правилник, опфаќа: 
1) излужување на сол при изработка на ходни-

ци со прскање на површините на ходниците со 
слатка вода; 

2) изработка на основен ходник во оската на 
идната хоризонтална комора од отворен тип. со из-
лужување со прскање на површината со слатка вода; 

3) излужување во отворени комори, преку пол-
нење на комората со слатка вода, или незаситена 
соленица од претходното излужување; 

4) излупување во вертикални, цилиндрични ко-
мори, со помош на дупнатини издупчени во јамата 
(експлоатациони дупнатине); 

5) ислужување во вертикални, цилиндрични ко^ 
мори, со помош на длабоки дупнатите издупчени од 
површината (експлоатациони дупнатини). 

Член 68 
За подземна експлоатација е дозволена примена 

само на методот за контролирано излужување. 
При експол атаци ја од површината може да се 

применува методот за контролирано излужување со 
длабоки експлоатациони дупнатите, како и некон-
тролирано излужување со солени бунари — при што 
не смее да се загрози безбедната работа во сосед-
ниот рудник на сол. 

Член 69 
Со одбраниот метод за контролирано излужува-

ње, мора да се обезбеди: 
1) максимално можно искористување на корис-

ната супстанција; 
2) висок степен на сигурноста при работата: 
3) минимален обем на подготозителните работи 

на отворањето и разработката на лежиштето; 
4) сигурност во процесот на излужувањето; 
5) стабилност на постојните јамски рударски ра-

боти, површините и објектите на површината. 

Член 70 
Примената на контролираното излужување ба-

ра по правило, непрекината работа на излужување 
заради добивање на сол еница и непрекината кон-
трола на технолошкиот процес на излужувањето. 

Помошните работи, што не влијаат врз непре-
кинатиот тек на технолошкиот процес, можат да се 
изведуваат во дневни смени. 

Излупување со прскање 

Член 71 
Приодните ходници до коморите, испусните ход-

ници, основните ходници во оските на идните ко-
мори и слепи окна. се изработуваат со излужување 
со вода со прскалка 



Страна 230 - ВроЈ 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 февруари 1ЅРГ0 

Растојанието на апаратот за прскање од челото 
на работилиштето во текот на изведувањето на ра-
ботите изнесува 1 до 2 ш. 

Член 72 
Приодните етажни ходници во експлоатационото 

поле, вентилационите и транспортните нископи, ка-
ко и делот од приодниот ходник до комората (околу 
10 ш — заради забрзување на работите), се израбо-
туваат со сув метод со употреба на експлозив спо-
ред одобрениот проект на изработката, на ходниците. 

Член 73 
Заради осигурување на слободно истечување на 

незаситената соленица од работилиштето, сите ход-
ници што се изработуваат со излужување со вода 
со прскалки се изведуваат со угорниште од 3%о 
(три промили). 

Член 74 
Нераетворливиот материјал (лапорец и сл.) мора 

во текот на излужувањето да се отстранува со на-
предувањето на работите врз изработката на ход-
ниците. 

При изработката на основниот ходник во оската 
на комората, лапорецот се отфрлува зад апаратот 
за прскање. По изработката на ходникот лапорецот 
се отстранува од комората. 

Член 75 
Незаситената соленица што тече од челото на 

работилиштето се собира пред ниска глинена брана 
изградена на подот, од која низ азбестно-цементен 
цевовод гравитациски се одведува во резервоари на 
незаситена соленица. 

Оддалеченоста на глинената брана од став 1 на 
овој член од челото на работилиштето не смее да 
изнесува повеќе од 30 т . 

На утоката од азбест-цементниот цевовод од 
став 1 на овој член, се поставува челична мрежа со 
отвори с-о пречник од 5 т т . 

Член 76 
При изработката на основниот ходник во оска-

та на идната комора, послужување на горниот дел 
од апаратот за прскање се врши со скали што се 
наоѓаат непосредно покрај апаратот. 

Заради обезбедување, скалите мораат да бидат 
опремени со потпорка од цевки со надворешен преч-
ник од најмалку 48,3 т ш , врзани со метална опфат-
ница со вијци и прицврстени на бочната страна на 
скалите на височина од 4 до 5 т , ако вкупната ви-
сочина на скалите е околу 7 т . Долниот дел од пот-
порката од цевки мора да биде заострен, за да ово-
зможи стабилизирање на скалите на подот на комо-
рата во која и д,а било положба. 

Како дополнително обезбедување на скалите 
треба да се постави и синџир што ги спојува скалите 
со потпорката и овозможува поставување под опре-
делен агол. 

Член 77 
Обработката на висечките и издадените делови 

на карпите се врши со' долг дрвен стап со метално 
острило. 

Член 78 
Апаратот за прскање задолжително се монтира 

и зацврстува на подот на комората. 

Член 79 
При изработката на ходници со прскање, во 

случај на наидување на прослојка од лапорец со 
поголема можност дозволено е поединечно минира-
ње со експлозив со употреба на полнење до 400 ѕ 
во една минска дупнатана. 

Работите од став 1 на овој член мораат да се 
изведуваат во согласност со одредбите од овој пра-
вилник и со прописите за минирање при подземни 
работи. 

Член 80 
При изработката на слепо окно помеѓу етажите 

со прскање, по завршувањето на дупчењето на 
дупнатината, до ходникот на понискиот етаж и це-
ментирањето на долниот дел на испусната цевка 
како и спојување на таа цевка со одводниот цево-
вод за незаситена соленица, над утехата на дуп-
натината мора да се изгради сигурносен под. 

Член 81 
По излулѕувањето на слепото окно до проекти-

раниот пречник се врши обработка на боковите од 
слепото окно" со пневматски чекан, употребувајќи 
при работата скали од јажиња. Ископината се от-
странува низ испусната цевка во вагонетки на по-
нискиот етаж. 

Во. слепо окно се поставуваат скали за слегу-
вање и.излегување на работниците. 

Член 82 
За поставување на дрвени скали во слепо окно 

е задолжителна следната помошна опрема: 
1) скали од јажиња; 
2) заштитен појас; 
3) сигурносно јаже за осигурување на работни-

ците што слетуваат по скалите. 
Монтажата на скалите во слепо окно почнува 

одоздола нагоре. 

Член 83 
При изведувањето на подготвителните работи со 

прскање мора да се води сметка за правецот на на-
предувањето на работите и правилната обработка 
на боковите. 

Покривот на коморниот ходник и на испусниот 
ходник на понискиот стаж мораат да бидат засво-
дени. 

Член 84 
Излужувањето во хоризонтални комори со по-

мош на апарат за прскање се применува особено 
ка ј хоризонтални или малку наведнати слоеви, со 
средна моќност или моќни, како и остатоците на 
карпите од сол во коморите за излужување. 

Член 85 
Незаситената соленица добиена со излужување 

со помош на прскање од комора секогаш се одве-
дува така што да не се допушти неконтролирано 
излужување на подот на комората. 

Член 86 
Распоредот на излужените јамски простори и 

меѓукоморните столбови при експлоатацијата со из-
лужување мора да биде во согласност со одредбите 
на член 52 од овој правилник. 

Излажување во хоризонтални комори од отворен 
тип 

Член 87 
Во подрачјето на лежиштето со претежно не-

чиста сол може да се примени излужување на кар-
пите на сол во хоризонтални комори, положени 
напречно на простирањето на слоевите на карпите 
или положени во правецот на простирањето на 
слоевите на карпите на сол. Овие комори можат да 
се изведуваат со засип или без засип. 
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Член 88 
Димензиите на коморите, меѓукоморните стол-

бови, како и дебелината на меѓуетажните покриени 
полици, се определуваат при примената на ислу-
жување во хоризонтални отворени комори според 
одредбите на член 50 од овој правилник. 

Димензиите на меѓукоморните столбови и меѓу-
етажиите полици, не смеат да бидат помали од ди-
мензиите утврдени во проектот. 

Член 89 
Конечните димензии на коморите што се излу-

жуваат мораат да бидат такви, што поради преголем 
распон на излужениот простор да не настапи ури-
вање на покривот на комората. 

Член 90 
Ако кровината е слаба (несигурна),, над комо-

рата мора да се остави заштитна полица од сол со 
дебелина од најмалку 1 т заради осигурување на ко-
мората од откинување на слабо врзаните кровински 
карпи. 

Член 91 
Експлоатацијата во хоризонтални отворени ко-

мори се засновува врз излужување на боковите на 
комората со стационарен воден раствор на сол (не-
заситена соленица). 

Циклусот на едно излужување опфаќа: 
1) полнење на комората со незаситена сол еница; 
2) излужување во комората (стационарно); 
3) испуштање од комората на индустриска со-

леница. 

Член 92 
По празнењето на комората, циклусите на излу-

жувањето се повторуваат се додека не се постигнат 
проектираните димензии на комората. Времето на 
траењето на овој циклус зависи од постигнатите 
димензии на комората. 

Член 93 
Во коморите што се издолжуваат, покривот и 

ѕидовите мораат по секое испуштање на соленицата 
да се чистат од поголеми висечки и издадени неиз- . 
лужени карпи, со дрвен стап од соодветна должина 
што се завршува со метално острило. 

Член 94 
Основниот ходник, од кој со статичко излужу-

вање се формира хоризонтална комора, мора до 
широчината предвидена со проектот да биде изра-
ботен во оската на идната комора, заради запазу-
вање на меѓукоморните столбови. 

Должината на основниот ходник предвидена со 
проектот не смее да се пречекори. 

Контрола на должината и широчината на комо-
рата се врши во текот на изложувањето, по испуш-
тање на соленицата. 

Член 95 
Излужувањето во комората треба да напредува 

рамномерно. 
При излужувањето на значително неочистени 

делови на наслојки на сол, по испуштањето на со-
леницата. што е можно подобро се отстранува јало-
виот нерастворлив материјал од бочните ѕидови на 
комората за да не се допушти прекумерно излужу-
вање на горниот дел од комората, потоа се порам-
нуваат бочните ѕидови на комората и по потреба 
евентуално се исполнуваат настанатите поголеми 
вдлабнатини со глинени тампони. 

Издадените цврсти и поголеми лапорови влошки 
или прослојки што го отежнуваат процесот на излу-
жувањето, мораат да се отстранат, по потреба и со 
претпазливо минирање. 

Тињата наталожена на подот од комората мора 
да се разгрне по подот за да се спречи излужување 
на подот, а евентуален вишок на тиња се отстрану-
ва низ испусната цевка на понискиот етаж. 

Член 96 
При излужувањето на чисти соли со прослојки 

на лесно растворливи соли не смее да се допушти 
потсечување на меѓукоморните столбови, или под-
лужување на подната комора. 

Ако настане потсечување на меѓукоморшгге 
сталбови или боковите на ходниците, тие излужени . 
простори се исполнуваат со цементна смеса, што 
наедно ќе служи и како носач (потпор) на тие пот-
сечени столбови. 

Член 97 
Секоја комора во која се врши излужување 

мора да има најмалку еден сигурен приод (слепо 
окно) за работниците што работат врз излужу вање, 

Слепото окно мора да биде опремено со ста-
билни дрвени скали. 

Член 98 
Работникот што ја контролира комората, или. 

што работи во комората за излужување, мора да 
биде опремен со соодветни индикатори на гасови. 

Член 99 
При потесно подготвување на лежиштето мора 

да се обезбеди ефикасно посебно проветруваше спо-
ред прописите за рударските подземни работи и по-
стојано да се контролира составот на воздухот во 
поглед на метан, јаглен диоксид и сулфур водород. 

При нормално излужување во комори, по ис-
пуштањето на соленицата мора да се врши интен-
зивно проветрување на комората низ слепо окно. 

Член 100 
По завршената експлоатација на комората со 

излужување, влезот во комората се спречува со 
затворање или со накрсни летви. 

Член 101 
Локацијата на коморите за излужување во сло-

евити лежишта, мора да биде заснована врз гео-
лошкиот профил на делот на лежиштето експлоа-
тиран на тој начин. 

Член 102 
Излужувањето во хоризонталните комори од 

отворен тип мора да се запре: 
1) кога ќе се постигнат димензиите на комората 

определени со проектот; 
2) ако се пречекори допуштениот распон на 

покривот на комората, кога излужувањето не се 
одвива нормално (рамномерно во сите правци) и 
може да предизвика уривање на покривот; 

3) ако се појават слоеви на лесно раствор л иви 
соли (на пр. слоеви на калиум-магнезиумски соли), 
што може да предизвика потсечување на меѓуко-
морните столбови, или поврзување на коморите се 
други работи и нагло истечување на соленицата во 
другите простории; 

4) ако се наиде на карпи со поголема содржина 
на нерастворливи делови, што го отежнува излу-
жувањето и може да предизвика нерегуларно из-
лужување, како и уривање на покривот: 

5) ако настапат оштетувања на уредот за ис-
пуштање на соленицата, а не постои можност за 
негова поправка. 
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Излужување со експлоатациони дупнатиов во јами 

Член 103 
Лежиштето на сол што лежи во близината на 

водоносни слоеви смее да се излужува со експлоа-
тациони дупнатини само ако се исполнети условите 
од член 211 на овој правилник. 

Член 104 
При излужување на лежиште на сол со експло-

атациони дупнатини мораат да се остават соодветни 
гранични заштитни столбови за заштита на сосед-
ните рудници (погони). х 

Член 105 
Дупнатините во близината на заштитните и 

граничните столбови се лоцираат така што излу-
жената комора да не ја наруши целината на заш-
титните столбови. 

Член 106 
Поставувањето на експлоатационите дупнатини 

за излужување мора да биде приспособен кон де-
белината и за легнувањето на слојот на сол. 

Член 107 
Експлоатационите дупнатини со проект се рас-

поредуваат во мрежата на рамнострани тр и а го л -
ници заради постигање на најдобро искористување 
на лежиштето. 

Должината на страницата на тој триаголник и 
пречникот на експлоатационите комори се опреде-
луваат со пресметката. 

Член 108 
Широчината на заштитниот меѓукаморен столб 

се определува врз основа на широчината на зоната 
на ослабените карпи, што се наоѓаат околу излу-
жените подземни комори. 

При определувањето -на широчината на зоната 
на ослабените карпи се зема предвид размерот и 
обликот, како и заемното влијание на соседните 

, комори. 

Член 109 
Широчината на заштитниот меѓукоморен столб 

мора да биде поголема од двојната широчина на 
зоната на ослабените карпи околу излужеиите ко-
мори. 

Член НО 
Заштитната полица помеѓу подрачјето на екс-

плоатацијата со помош на дупнатини и подрачјето 
на коморите откопувани со сув метод над нивото 
мора да има дебелина на која, под оптоварување 
на карпите на разгледуваната длабочина, напонот 
под сталбот да паѓа до нормалниот напони. 

Член 111 
Пред почетокот на работите на дупчење, мораат 

да се утврдат: 
1) техничките карактеристики на одделните 

машини, уреди или опрема за дупчење; 
2) описот на послужувањето и одржувањето, 

монтажата и демонтажата на дупчачката гарнитура. 

Член 112 
Документацијата за дупчење на дупнатине со-

држи: 
1) прогнозен геолошки профил; 
2) технички проект на дупчењето; 
3) сменски извештај за дупчењето; 
4) записници за цементирањето на цевките, за-

писници за спроведените испитувања на непро-
пустлив оста; 

5) геолошко-геофизички интерпретации; 
6) документација за зацевчувањето и опремува-

њето на дупнатините; ; .. 
7) записник за забележувањата ца дупнатина-

та, како што се: додатни исплакувања , прочисту-
вање и слично; 

8) записник за примо-предавањето по заврше-
токот на дупчењето на дупнатината. 

Член 113 
^Со техничкото проектирање на дупчењето мора 

да се опфати: 
1) ситуациониот план со точно разместување 

на експлоатационите и истражните дупнатини, 
2) длабочина на дупнатината, 
3) литолошки состав на профилот, 
4) наклони на слоевите, 
5) места на очекуваните опасни гасови (СШ, 

СО, ЊЅ), зголемените притисоци и температури, 
евентуални загуби на исплаката, 

6) места, односно интервали на предвидените 
јадрувања, мерења и испитувања, 

7) техничка конструкција на каналите на цуп-
натините (профил, режим на дупчење, вградување 
на заштитни цевки и нивно цементирање), 

8) состав на исплаката, 
9) техничка конструкција на утоката на цун-

натината со приказ на техничките решенија за зат-
ворање на утоката на дупнатината и уред за заш-
тита од неконтролирана ерупција. 

Подготвителни работи за изведување на дупчење 

Член 114 
Обемот на подготвителните работи мора да биде 

приспособен кон системот за експлоатација и да оси-
гурува потребен капацитет на производството земај-
ќи ја предвид и рационалната резерва. 

Член 115 
Во подготвителните работи спаѓаат работите врз 

изработка на истражни, транспортни, вентилациони 
и обиколува чки ходници, слепи "окна, сипки и резер-
воари и работите врз изработката на дупнатини со 
голем пречник што служат за проветрување и заси-
пување на ископина. 

Во подготвителните работи што и претходат на 
изработката на дупнатината спаѓаат и: изработка на 
ходници за пристап кон локациите на дупнатините, 
проширување на тие ходници на местото на локаци-
јата на дупнатината, определување на точната лока-
ција што ја означува оската на идната дупнатина, 
подготвување на теренот за монтажа на дупчачката 
гарнитура, изработка на резервоари во теренот за 
одведување на иеплаката, изработка на електрични 
водови, монтажа на цевоводи за вода и со л еница и 
слично. 

Член 116 
Изработката на ходници, слепи окна и сипки се 

изведува со излужување со прскање вода или со сув 
метод — класичен начин. 

Член 117 
Називите на главните ходници мораат да се оз-

начат на рударските планови. 
Во лежиштата на сол не смеат да се изработу-

ваат ходници за кои не се направени рударски пла-
нови. 

Член 118 
Според одобрената техничка документација, со 

рударски мерења се определуваат правците и разме-
стувањето на рударските простории, се обележуваат 
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и контролираат падовите на транспортните патишта 
и др. 

Член 119 
Геолошкиот профил на слепите окна, прекопи и 

истражни, транспортни и вентилациони ходници мо-
раат во текот на изведувањето на подготвителните 
работи постојано и прецизно да се снимаат и внесу-
ваат во рударските планови. 

Член 120 
Напречните пресеци на подготвителните јамски 

простории се утврдуваат за секој вид работилиште, 
земајќи ги предвид барањата на механизацијата, во 
согласност со прописите за југословенските стан-
дарди. 

Член 121 
При изведувањето на главните ходници редовно 

се проверува правецот на работилиштето, неговите 
напречни димензии и наклонот. 

Член 122 
Во рудниците загрозени од гасови и вода, при 

изработката на подготвителни работилишта мора да 
се врши предвртување на начинот определен во член 
41 од овој правилник. 

Член 123 
Долги дупнатине за предвртување се изведуваат 

при изработката на јамски простории во непознати 
партии (ревири) на лежиштето на сол и при истра-
жување на неговите граници. 

Член 124 
Подготвителните работилишта мораат да се из-

ведуваат по редослед што осигурува правилно про-
ветрување на просториите и подготовка на експло-
атационото поле. 

Член 125 
При изведувањето на подготвителните работи со 

прскање со вода, одводните олуци за полусоленица 
се доведуваат на оддалеченост од најмногу Л т од 
челото на работилиштето, при што не смее да се 
дозволи подлужување со полусоленица на боковите 
од просторијата. 

Член 126 
Сите подготвителни работи мораат на крајот на 

секој месец и по нивното завршување, прецизно да 
се контролираат, снимат и утврдената состојба да 
се прикаже на плановите. 

Член 127 
Поед цочетокот на работата на смената мора да 

се изврши преглед на состојбата на работи л иштето и 
подградата, заради отстранување на евентуалните 
недостатоци. 

Член 128 
Најмалку еднаш месечно мора детално да ,се пре-

гледа состојбата на сите активни работилишта и нив-
ните подгради и да се преземе отстранување на утвр-
дените -недостатоци. 

Резултатите на месечните прегледи и наредените 
мерки за отстранување на недостатоци се запишу-
ваат во книгата на извештаите за состојбата на ру-
дарските работи. 

Член 129 
Еднаш во три месеци мора детално да се пре-

гледа состојбата на сите неактивни а пристапни ру-
дарски работи, а забелешките што се однесуваат на 
запазувањето на карпестиот масив или појава на пу-
кнатини мораат да се запишат во книгата на извеш-
таите за состојбата на рударските работи. 

Член 130 
Приодите кон загрозени места, додека опасноста 

не ќе биде отстранета мораат на соодветен начин да 
се осигурат за да се спречи движењето на работни-
ците низ тие места. 

Член 131 
Пред почетокот на работите врз отстранување 

на недостатоците и опасностите на загрозените мес-
та, на членовите на екипата што се формира за 
интервенции мораат да им се дадат детални усни 
упатства за начинот на отстранување на недостато-
ците и за сигурноста при работата. 

Заради отстранување на недостатоците што би 
можеле да предизвикаат поголема опасност мора да 
се даде^упатство во писмена форма. 

Член 132 
За време на изведувањето на работите врз одр-

жување или отстранување на недостатоците и опас-
ностите" во коси (наведнати) и вертикални простории, 
редовната работа на тие работилишта мора да биде 
запрена. 

Дупчење на дупнатини 

Член 133 
Со конструкцијата и со шемата на з а к а ч у в а њ е -

то на -дупнатината мора да се осигури постигање на 
проектираната длабочина на дупнатината и рацио-
нална потрошувачка на материјали, а со проекти-
раната технологија на дупчењето да се овозможи 
експлоатација на лежиштето според методот за под-
земно излужување. 

Конструкцијата и шемата на зацевчувањето на 
дупнатината се избира земајќи ја предвид длабочи-
ната на залетувањето на слоевите на сол, појавата 
на притисок во неа,, геолошките услови, карактерис-
тиките на експлоатацијата, можноста.за изведување 
на реконструкциски работи, како и типовите и ди-
мензиите на заштитните цевки и опремата што се 
применуваат во дупчењето. 

Член 134 
Техничките карактеристики на дупчачката гар-

нитура и пумпите за исплака се избираат во зави-
сност од планираната длабочина на дупнатината, 
бараниот пречник на завршното зацевчување, ка-
рактерот на карпите низ кои ќе се дупчи и хидро-
геолошките односи. 

Член 135 
Пред почетокот на дупчењето на дупнатини мо-

ра да се изврши проверување на состојбата на сигур-
носта на работилиштето, состојбата на сигур-
носните и заштитните уреди и алати, за што соодвет-
ните забелешки мораат да се запишат во посебната 
книга (книга на сменски рапорти). 

Член 136 
Во сменскиот извештај мора детално да се при-

каже техничката состојба на дупнатината, квалите-
тот и параметрите на поплаката, состојбата на рабо-
тите. состојбата на дупчачките уреди и да се внесат 
податоци за поважните настани и околности, за со-
држината на добиените наредби и технички препо-
раки и предупредувања на опасност. 

Член 137 
За време на дупчење на дупнатина мораат да се 

вршат испитувања, мерења и забележувања, за утвр-
дување на: аголот и азимутот на искривувањето на 
дупнатината, видот и параметрот на поплаката. ли-
толошкиот, профил на дупнатииата, како и опреде-
лување на минералниот состав и количеството на 
нерастворливост дел. 
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Работите од став 1 на овој член мораат да се из-
ведуваат под непосреден стручен надзор. 

Член 138 
Со геолошко-дупчачката документација и со 

упатствата се утврдува начинот на подготвуваше на 
дупнатината за испитувања и мерења. 

Ако треба да се извршат геофизички испиту-
вања и мерења дупнатината се исплакнува и до-
колку е неопходно, се прочистува со длето со но-
минален пречник на дупнатииата, на незацевчени-
от дел на дупнатината. 

Член 139 
Во текот на дупчењето на дупнатината мора да 

се врши стручен геолошки надзор и мораат да се 
определат интервали за земање мостри и јадра, 
како и начинот на нивното земање. 

Јадрата добиени од дупнатината мораат гриж-
ливо да се очистат и според редоследот на продуп-
чените карпи да се сложат во сандаци наменети за 
чување на јадро. 

Член 140 
По завршетокот на дупчењето на дупнати ната 

и пред спуштањето на колоната во дупнатината се 
врши детално мерење на длабочината на дупнати-
ната и контрола на пречникот на дупнатината во 
незацевчениот дел и видот на испитувањето на ја -
дрото предвиден во рударскиот проект. 

Член 141 
Опремата за дупчење и електромашинските 

уреди- конструкципте што ги заменуваат кулите за 
дупчење, дигалките, пумпите за исплака, главите 
за исплака, сите мотори, металните за глина, ја-
жињата и сл. мораат да се контролираат, и тоа: 

1) пред почетокот на работата во секоја смена 
— сменски преглед; 

2) најмалку еднаш месечно — детален стручен 
преглед. 

Резултатите од контролата од став 1 точка 1 
мораат да се запишат во соодветните извештаи, а 
резултатите од контролата од став 1 точка 2 во кни-
гата на контролата на уредите. 

Член 142 
Забрането е оставање на машини и уреди во 

погон без екипаж. 
Пред напуштањето на работилиштето уредите 

мораат да се исклучат и на соодветен начин да се 
осигурат да не ги пуштат во погон неовластени 
лица. 

Член 143 
Опремата за дупчење, а особено дупчачките 

прачки, заштитните цевки, експлоатационите цев-
ки, тешките прачки и цревата за висок притисок, 
мораат да имаат соодветна исправа издадена од 
производителот и да им одговараат на техничките 
услови утврдени со прописите за југословенските 
стандарди. 

Ако опремата за дупчење не е снабдена со соо-
дветна исправа издадена од производителот, орга-
низацијата што го изведува дупчењето морч да ги 
спроведе потребните прегледи испитувањата и 
проби и да состави извештај за испитувањето и за 
резултатите од испитувањето. 

Член 144 
Пред почетокот на дупчењето, утоката на дуп-

натината мора да се осигури со уводна колона, што 
се в г р а д у в а до простиот карпест масив, да се це-
ментира и испитува на непропустливост со хидра-
уличен ПРИТИСОК предвиден во упатството за из-
ведување на работите. 

За испитувањето на дупнатината мора да се 
води записник. 

Член 145 
Дупчењето на дупнатините, со оглед на праве-

цот, процентот на добивањето на јадрото и приме-
ната на видот на поплаката, мора да се изведува 
според одредбите на чл 9. 10. 11 и 12 од овој пра-
вилник. 

Член 146 
Пред секое спуштање на приборот за дупчење 

во дупнатина, мора да се провери техничката сос-
тојба на опремата за дупчење, а особено длетата, 
круните, среќните цевки и слично, со истовремено 
проверување на дејствувањето на составните де-
лови. 

Алатите извлечени од дугшатината мораат да 
се исчистат и да се провери степенот на нивната 
истрошеност. Алатите што се даваат на натамошна 
употреба или регенерација, мораат да се осигурат 
од корозија и оштетувања. 

Член 147 
Големината на осмиот притисок врз круната, 

при дупчење со јадрување. се избира така. за да 
биде единичниот притисок врз острилото повисок' 
од критичната издржливост на карпите. Сразмерно 
со трошењето на алатот за дупчење, осниот при-
тисок периодично се зголемува, со тоа што не сме-
ат да се пречекорат вредностите допуштени со 
техничкиот проект на дупчењето. 

Член 148 
Бројот на обртите на алатот за дупчење во 

времето на траењето на циклусот се избира во за-
висност од физичко- механичките особини на кар-
пите применетиот осен притисок, длабината на 
дупнатината и техничкото упатство на про-изводи-
телот на опремата, во согласност со техничкиот 
проект. 

Член 149 
За време на дупчењето на дупнатината мораат 

да се посматраат покажувањата на мерните ин-
струменти и да се менуваат параметрите на техно-
логијата на дупчењето според техничкиот проект 
на дупчењето. 

Член 150 
Пред почетокот на дупчењето, како и по секое 

прекинување или подолг застој на дупчењето, ала-
тот за дупчење не смее да се спушта до дното на 
дупнатината. 

На длабина од 3 до б m над дното на дупнати-
ната мора да се пушти во погон пумпа за исплака 
и да се започне со исплакнување на дупнатината 
со вртење на алатот за дупчење. 

Член 151 
Ако за време на дупчењето, од ко,та и да било 

причина, настапи прекинување во циркулација-
та на исплаката. мора да се прекине дупчењето и 
дупчачкиот алат да се извлече или да се подигне 
дупчачкиот алат до зацевчениот дел на дупнати-

ната. 
Во определени геолошки услови, односно во 

определени услови за дупчење, се допушта кратко-
трајно оставање на алатот за дупчење без цирку-
лација на поплаката во незацевчената дупнатана, 
при осигурување на постојано вртење на алатот за 
дупчење, со истовремено негово подигање и спуш-
тање 

Член 152. 
По секое подолго прекинување на дупчењето, 

во случај на појава на тешкотии при спуштањето 
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на алатот за дупчење, дупнатината мора да се 
прочисти и наполно да се измие. 

Член 153 
За време на дупчење на дупнатината без ја-

дрување, на секои неколку издупчени метри ала-
тот за дупчење малку се подига, за да се прочисти 
дупнатината и да се утврди дали се создаваат за-
рушувања или стеснувања на пресекот на дупна-
тината. 

Член 154 
На местата на стеснетиот пресек на дупнатина-

та. брзината на спуштањето на алатот за дупчење 
во дупнатпната треба да се ограничи за да се из-
бегне вклештување на алатот. 

Ако алатот ЕО време на спуштање во дупнати-
ната наиде на пречки, тие делови од дупнатината 
мораат да се прочистат пред спуштањето на алатот 
до дното на дупнатината. 

Член 155 
По постигањето на проектираната длабина на 

дупнатината, пред пристапување кон нејзиното 
чистење и зацевчување, во дупнатината се вршат 
неопходни забележувања, мерења и испитувања. 

Член 156 
Работните операции на подготовката и вград-

бата на цевки за зацевчување на дупнатине се 
вршат според одредбите на член 15 од овој пра-
вилник. 

Член 157 
Спуштањето на одделни цевки во дупнатина и 

нивната должина мораат да му одговараат на од-
напред подготвениот редослед и тоа мора да биде 
забележано во извештајот за дупчењето. 

Член 158 
На дупнатината, или на група на дупнатини 

мора пред почетокот на дупчењето да се подготви 
неопходниот прибор за спасување и соодветни ко-
муникациски врски што мораат да се одржуваат 
во состојба на непрестајна готовност. 

Пред пуштањето на кој и да било прибор за 
спасување во дупнатана, треба прецизно да се ис-
пита неговата техничка состојба и да се подготви 
скица на приборот во која се внесуваат димензиите 
и описот на приборот за спасување. Тие податоци 
се внесуваат во извештајот за дупчење. 

Цементирање цевки во дупнатини 

Член 159 
По набивањето на главата за цементирање на 

крајот на спуштените цевки, мора да се пристани 
кон исплазување на дупнатината со зголемен ка-
пацитет, низ период од најмалку еден до два цир-
кулациони циклуса. 

Член 160 
Работните операции на зацевчувањето и цемен-

тирањето на дупнатините се вршат на начинот про-
пишан во чл. 19, 20, 21, 22 и 23 од ОВОЈ правилник. 

Член 161 
Заштитните мерки од неконтролирана ерупција 

на гас од дупнатинета се спроведуваат на начинот 
пропишан во член 24 од овој правилник. 

Техника и технологија на експлоатацијата 

Член 162 
Документацијата за експлоатација на дупнатини 

опфаќа: 

1) технички проект на експлоатацијата, што со-
држи опис на системот на експлоатацијата, мрежа 
на разместувањето на експлоатационите дупнатини 
и на цементирањето на цевките, шема на опрему-
вањето на дупнатината, техника на подигањето на 
цевките, шема на мрежата на цевоводите и техни-
чки уреди, развој на експлоатационото работили-
ште, тип. вид и карактеристики на уредот за дуп-
чење. опис на процесот на излужувањето, опис на 
начинот на регистрација и пресметка на технолош-
ките параметри и начин на оценување на резулта-
тите на експлоатацијата со помош на дупнатини; 

2) дневници на мерењето на технолошките па-
раметри во експлоатационите дупнатине книги на 
работата на експлоатационите дупнатине записни-
ци и наредби од одговорните лица, прописи и упат-
ства што се однесуваат на сигурноста на изведу-
вањето на работите, како и исправи и извештаи за 
резултатите од испитувањето за уредите и опремата. 

Член 163 
За време на работите предвидени во периодот 

на експлотација, слободно висечката колона во 
дупнатината, мора да биде зацврстена на начин 
што оневозможува неконтролирано поместување 
на колоната и нејзино упаѓање во дупнатина, а кој 
во исто време ја олеснува манипулацијата со ко-
лоната. 

Член 164 
Измените во состојбата на експлоатационите 

дупнагини или на дупнатините подготвени за ек-
сплоатација, предвидени во применетата техноло-
гија на експлоатација мораат да бидат извршени 
под стручен надзор. 

Член 165 
Пред пуштањето во експлоатација мора да се 

контролира дали дупнатината или комплексот на 
дупнатине е целосно опремена со сите предвидени 
коптролно-мерни и сигурносни уреди и да се 
провери исправноста на нивното функционирање. 

Член 166 
Отворите на обложените и експлоатационите 

цевки на дупнатина мораат да се опремат на начин 
што овозможува: 

1) мерење на притискот и протокот на вода и 
соленица, а во случај на примена — и на флуид-
-изолантот (масло за изолација на покривот на ко-
мората) ; 

2) лесна измена на одделни елементи од арма-
турата, како и навивање и вртење на слободните 
експлоатациони цевки; 

3) добро затинање, како и соодветна издржли-
вост спрема притисоците што се појавуваат во те-
кот на работата на дупнатината. 

Член 167 
Секоја експлоатациона дупнатина мора да биде 

опремена со следните мерно-регулациони инстру-
менти: 

1)мерач на протокот на доводот во дупнатината; 
2) еден манометар на доводот и еден на одводот; 
3) една славина за земање мостри на доводот и 

една на одводот; 
4) два сада за мерење на концентрацијата на до-

ведениот и одведениот медиум. 

Член 168 
Со проектот определената група на експлоата-

ционите дупнатини мора да биде снабден.-а со аеро-
метар и секундомер за определување на брзината 
на протокот и со соодветен термометар. 
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Член 169 
Во текот на експлоатацијата на дупнати ната, 

мораат да се применуваат проектираните технолошки 
параметри, освен во време на прекинување што се 
неоходни за изведување на мерења или други неоп-
ходни дејствија во дупнатината. 

Член 170 
Во процесот на излужувањето на лежиштето на 

сол се применува само онаа технологија на експлоа-
тацијата што дозволува определување на зафатни-
ната и контурите на излужените простори по смет-
ковен пат или со мерење, со доволна прецизност за 
потребите на руда реката практика. 

Член 171 
При излужувањето со експлоатациони дупнати-

ни, мора уредно и постојано да се води евиденција за 
количеството на доведената вода и за количеството 
и концентрацијата на добиената соленица, заради 
утврдување на големината на излужените простори. 

Член 172 
Во текот на експлоатацијата со дупнатине во 

предвидените рокови се врши пресметување на за-
фатнината на комората, што не смее да ја пречекори 
крајната вредност1 определена во проектот. 

Член 173 
Ако настане застој во експлоатацијата на дупна-

тината поради виша сила, мора да се утврди начи-
нот на спроведување на мерките врзани за повторно 
вклучување на дупнатината во експлоатација, однос-
но начинот на осигурување на дупнатината од оште-
тување до продолжување на експлоатацијата. 

Член 174 
Ако настане хаварија на експлоатациона дупна-

тана од јама, одлука за нејзиниот ремонт или за ли-
квидација се донесува земајќи ги предвид неизваде-
ните залихи на сол и трошоците на ремонтот. 

Член 175 
При експлоатацијата на повеќеслојни лежишта 

на сол се применува повеќеслоен, селективен метод 
за контролирано излужување. Експлоатацијата по 
овој метод се врши одоздола нагоре - по завршува-
њето на експлоатацијата на комората во најнискиот 
слој на сол се преминува на експлоатација на след-
ниот слој, во кој се врши перфорација ^а заштит-
ната колона и на цемеитациониот прстен. 

Член 176 
Пред перфорирање^ дупнатината интензивно се 

исплакнува со соленица, или со вода и привремено 
ОД неа се извлекува слободно висечката колона на 
експлоатационите цевки. 

Уредот за перфорација на заштитната колона, и 
цементациониот прстен мора да се спушти во дупна-
тината, на проектираната длабина на долниот дел, 
од наредниот слој на сол предвиден за експлоатаци-
ја и тука да се изврши перфорација. 

0 

Член 177 
Должината на зоната на перфорацијата на за-

штитната колона се определува зависно од моќноста 
на слојот на сол што ќе се експлоатира. 

Член 178 
Перфорацијата на заштитната колона и на це-

ментациониот прстен се врши со помош на специјал-
ни кумулативни експлозивни патрони, приспособени 
за оваа цел. 

Кумулативните патрони се разменуваат во една 
линија а растојанието помеѓу перфорационите отво-
ри не треба, по правило, да биде поголемо од 10 спа. 

Член 179 
По завршената перфорација, во дупнатината пов-

торно се спушта слободно висечката експлоатацио-
на колона на длабина на долната граница на пер-
форираната зона и постапката со циркулацијата 
на водата трае до формирање на иницијална ко-
мора. 

По формирањето на иницијалната комора, од ду-
пнатината мора да се извлече слободно висечката 
колона и на неа мораат да се постават прстенести за-
тиначи, лоцирани така што по повторното спуштање 
на оваа колона во дупнатината да го затвораат прс-
тенестиот простор помеѓу слободно висечката и за-
штитната колона и тоа на половината на перфора-
ционата зона. Вака подготвената дупнатиот се пуш-
та во експлоатација. 

Член 180 
Независно од применетата технологија на екс-

плоатацијата, за секоја експлоатациона дупнатине 
или комплекс на дупнатини, се мери количеството и 
температурата на растворувачот (водата) и солени-
цата, што се одведува, концентрацијата на раство-
рувачот и одведувањето на соленицата и притискот 
на влезот и излезот од дупнатината. 

Член 181 
На дупнатините што се во експлоатација во вре-

менските интервали, определени со проектот, се вр-
шат мерења на димензиите и обликот на комората. 

Мерењата од став 1 на овој член мораат да се из-
вршат во обемот што е потребен за да се овозможи 
изработка на карактеристични вертикални и хори-
зонтални пресеци на комората. 

Резултатите од мерењата на димензиите и обли-
кот на комората, се внесуваат во досието на соодвет-
ната дупнатина. 

Член 182 
Димензиите на излужените комори се определу-

ваат со помош на специјални мерења. 
Во случај на примена на повеќеслоен, селекти-

вен метод за контролирано излуживање, т. е. излужу-
вање со иста дупнатина на неколку комори што ле-
жат една над друга на различни длабини, тие мерења 
се вршат за секоја од нив по престанувањето на екс-
плоатацијата на даденото ниво. 

Во случај на сомнение во правилноста на оце-
ната на обликот на излужуваните комори, определе-
ни аналитички (преку пресметка), мора да се пре-
кине нивната експлоатација и да се извршат неоп-
ходните мерења. 

Член 183 
Заради забележување на деформациите на окол-

ниот терен, што можат да настанат како последица 
од експлоатацијата на дупнатините, мораат да со вр-
шат соодветни геодетски мерења предвидени со про-
ектот. 

Член 184 
Над спроведувањето на мерењата, испитувањата 

и забележувањата, како и над интерпретацијата на 
нивните рзултати, мора да се врши стручен надзор. 

Резултатите од мерењата, испитувањата и забе -
лежувањата се внесуваат во соодветниот дневник 
за работа на дупиатините. 

Член 185 
Заради дефинирање на влијанието на експлоата-

цијата со дупнатини врз промените на хидрогеолош-
ките услови и хемизмот на водата, на просторот оп-
фатен со влијание на експлоатацијата на сол со ду-
пнатини се вршат постојани забележувања на хемис-
киот состав на подземните води. 
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Член 186 
Дупиатините на кои е завршена експлоатацијата 

се одвој.уваат од мрежата на цевоѕочот за вода и со-
леница. на начин што ефикасно ќе ги осигури од слу-
чајно вклучување во текот на експлоатацијата. 

Затворањето се врши прво на доводот, а потоа 
на одводот од дупнатината, при што соленицата во 
дупнатината останува под нормален притисок. 

Член 187 
Заради заштита на другите рударски работи од 

евентуален пробив на подземните води. излужува-
њето во експлоатационата дупнатина мора да се за-
пре' 

1) ако се утврди дека покривот на комората е из-
лужен до контролната дупнатина, што се наоѓа во 
близина на експлоатационата дупнатина; 

2) во случат на прекумерно излужување на за-
штитната полица помеѓу ходниците и комората, или 
т л а в а на пукнатини и шуплини во неа; 

3̂  кога експлоатационата дупнатина е лоцирана 
под заштитниот столб на окното. ако стропот на ко-
мората 1а достигне долната граница на заштитниот 
столб на окното; 

4) кога ќе се достигнат проектираните хоризон-
тални дим^н^ии на комората а покривот од излужу-
ваната комора ќе се најде под падината на јаловата 
прослоЈка. 

Член 188 
Цевоводите за вода и соленица мораат да бидат 

така поставени, што да се пристапни заради контро-
ла и изведување на потребните работи. 

Цевоводот за соленица може да се постави и на 
подот на ходникот. 

Цевоводите за слатка вода се поставуваат, по 
правило, под покривот на ходникот, што овозможува 
на време да се забележи пропуштањето на вода, џ со 
самото тоа и несакано излужување во близината на 
оштетениот цевовод. 

Цевоводите за вода и соленица можат да имаат ' 
само неопходен број колена, а колената треба да се 
благи и без остри ломови. 

На секој цевовод мора да биде уочлива ознака-
та што го дефинира медиумот што се спроведува со 
него. 

Член 189 
Материјалите употребени за изградба на цевово-

ди мораат да им одговараат на прописите за југо-
словенските стандарди. 

Член 190 
Цевоводите мораат да бидат осигурени од коро-

зија, а надворешните цевоводи изложени во зимски 
период на влијание на мраз, и на соодветен начин 
топлотно изолирани. 

Член 191 
Во мерните станици мораат да бидат истакнати 

шеми на технолошките врски, како и техничките 
упатства за послужување. 

Член 192 
Заварувачките работи во просториите во кои по-

стои опасност од експлозија или пожар и во близина 
на отворите на експлоатационите дупнати ни или на 
места во кои се наоѓа масло (флуид изолант), се из-
ведуваат со преземање на мерките за заштита од екс-
плозија и пожар. 

Заварувачките работи од став 1 на овој член мо-
жат да ги изведуваат само заварувачи стручно ос-
пособени за заварување во таква средина. 

Член 193 
Во случај на појава на Јонизирачко зрачење, што 

води потекло од елементи што создаваат зрачење, а 
се наоѓаат ?о лежиштето, или зрачење што по-
текнува од применетите уреди, односно кочтролно-
-мерните апарати, мора да се организира радиолош-
ка заштита според прописите. 

Ликвидација на дупнатини 

Член 194 
Ликвидација на дупнатини се врши на начинот 

пропишан во член 26 од овој правилник. 
Елаборатот за извршените работи на дупнатина 

се изработува на начинот определен во член 27 од 
овој правилник. 

Собиралишта за соленица во јама 

Член 195 
Собиралиштата за соленица во јама можат да 

бидат изработени од дрво, тула, бетон, бетонски 
коцки, лим или од друг соодветен материјал. 

Член 196 
Заситената соленица се складира во комори, што 

се излужени во чиста сол, без прослојки на калиум-
-магнезиумски соли. 

Член 197 
Незаситената со л еница се складира во излужу-

вачки комори, во чиста сол, без прослојки на ка-
лиум-магнезиумски соли. 

Член 198 
Коморите во кои се складира соленица, мораат 

периодично да се контролираат. 
Ако се утврди прекумерно излужување на ѕидо-

вите на комората, комората мора да се исклучи од 
употреба. 

Член 199 
Секоја комора за складирање на сол еница или 

полузаситена солена вода, мора да има показател 
на нивото. 

Член 200 
Рудникот во кој се експлоатираат наслојки на 

сол со методот за излужување, мора да има. на на ј -
ниското ниво, резервна комора за случај на хавари-
ја, што служи како резервоар во случај на провала 
на соленица, полусоленица или вода од други излу-
жувачки комори. 

Член 201 
Локацијата на резервната комора мора да биде 

приспособени кон разместувањето на другите излу-
жувања во рудникот. 

Член 202 
Големината на резервната комора се утврдува во 

техничкиот проект на експлоатацијата, зематќи \а 
предвид постојната состо!ба на загрозеноста на ја-
мата (влошки на лесно растворливи соли. услови на 
експлоатацијата). 

Резервната комора не смее да биде помала од 
најголемата експлоатациона хоризонтална комора од 
отворен тип. 
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Член 203 
Просторот над собиралиштата за соленица мора 

да се проветрува со поголем интензитет, а задолжи-
телно е периодичното контролирање на тие комори 
во поглед на евентуално прекумерно излужување на 
ѕидовите од комората. 

Засипување 

Член 204 
Коморите што се експлоатирани со сув метод или 

со метод за излужување можат, по потреба, да се за-
силуваат, односно заполнат заради стабилизација на 
меѓукоморните и челните столбови нивното чување 
од прекумерно деформирање и депонирање на јало-
вина. 

Член 205 
Отворените комори, експлоатирани со сув метод 

и со излужување, се заполнуваат по сув пат. 
Ако засилувањето се врши заради стабилизаци-

ја на меѓукоморните столбови, засипаниот материјал 
мора да има соодветна цврстина, а засилувањето тре-
ба да биде што поцелосно така што ^легнатиот засип 
да биде најмалку на 80% од височината на комората. 

За засипување не смее да се употреби запалив 
материјал или материјал што се распаднува во суп-
станции штетни за здравјето. 

Како засилен материјал се користи јаловина од 
подготвителните работи, јаловина отстранета при 
експлоатацијата и сепарацијата и материјал од опре-
делена гранулација добиен со површински коп. 

Член 206 
Вертикалните излужени комори се заполнуваат 

целосно со заситена соленица. -
Утоката на дупнатината мора-да биде осигурена, 

а нивото на заситената солеиица морс1 да биде по-
кривот на комората. 

Одржување и прегледи на окната и јамските 
простории 

Член 207 
Еднаш годишно, а'зависно од резултатите на ме-

рењата и другите забележувања во пократок, однос-
но подолг временски период, мора да се контролира 
вертикалноста на окната подградени со метална под-
града и да се мери пресекот на неговата утока и 
ка ј одделни пикотажни прстени заради утврдување 
дали го задржале првобитниот кружен облик. 

Истовремено мора да се мери дотепувањето на 
водата во окното зад металната подграда на ос-
ното. 

Член 208 
На утоката на окната и во нивната поблиска око-

лина мораат да се вршат систематски геодетски за-
бележувања за евентуалното слегнување или хори-
зонталното поместување на теренот. 

Член 209 
Ако водата минува низ споевите на металната 

подграда. мора да се изврши затинање на подгра-
дата а потоа инјектирање со цементно млеко или 
друго хемиско средство. 

Ако прирабниците пропуштаат вода. мораат да 
ее притегнат навртките. а згмечените оловни плочки 
да се заменат; витците и навртките мораат да се за-
штитат од корозија со мачкање со паста направена 
од лој и графит. 

Организациите на здружен труд мораат да имаат 
во резерва за интервенции во оќната две пумпи од 
соодветен капацитет, со сиот потребен прибор за ин-
јектирање, потребни залихи на хемиското средство 
за инјектирање, прибор и материјал за затинање на 
металната подграда и соодветно работно скеле при-
способено кон окното. 

Член 210 
Ако окното е изградено низ водоносни повлатни 

наслојки, обезбедувањето, одржувањето и контрола-
та на подградата, односно на облогата на тоа окно, со 
оглед на специфичната опасност забележана во те-
кот на изградбата на окното, се врши според посебно 
упатство. 

Заштитни столбови 

Член 211 
Заштитните (сигурносните) столбови мораат да 

се оставаат: 
1) на работ на лежиштето, заради заштита на ја-

мата од пробив отстрана; 
2) во експлоатационото поле, заради заштита на 

јамата од пробив на вода од подински и повлатни 
наслојки' 

3) во експлоатационото поле. како потпорни стол-
бови, заради заштита на окната, на испратните и ве-
трените патишта на откопот од уривање и нарушу-
вање на повлатните наслојки на лежиштето на сол; 

4) околу дупнатините, заради спречување на про-
вала на вода во јамските простории. 

Член 212 
Заштитните столбови на работ на лежиштата и 

во експлоатационото поле мораат да бидат во широ-
чина, односно дебелина од -најмалку 50 т ако постои 
опасност од пробив на вода во јамските простории, 
односно најмалку 25 т ако таква опасност не постои. 

Постоењето на опасноста од пробив на вода се 
утврдува со истражно дупчење. 

Јамските простории мораат да бидат оддалечени 
мај малку 200 т од најблиската експлоатациона ду-
пнатана на соседното експлоатационо поле што се 
експлоатира од површината, а кое би можело да ја 
загрози сигурноста во јамата. 

Член 213 
При проектирањето на димензиите на експлоата-

ционите комори со засип (широчини, височини) и на 
заштитните потпорни столбови (ппечници). се смет.а 
со коефециеитот на сигурноста 1.10 во однос на при-
тисната цврстина, добиена врз основа на испитува-
њата според член 50 на овој правилник 

Ако експлоатацијата се врши без засип, се сме-
та со коефициентот на сигурноста 1.25 

Засипот од став 1 од овој член може да биде 
во цврста состојба и во течна како целосно заси-
тена солена вода. 

При експлоатацијата со сув метод и со метод 
за излужување во отворени комори во јама и со 
дупнатини од јама и од површината, димензиите 
на заштитните потпорни столбови се определуваат 
врз основа на пресметките на напрегањата од при-
тисок што ги предизвикува масата на повлатните 
карпи или врз основа на непосредно мерење (ѓп ѕ11и) 
на напанската состојба во меѓукоморните потпорни 
столбови. 

Член 214 
Покривната заштитна плоча, заштитните поли-

ци помеѓу етажите и заштитните полици помеѓу 
хоризонтите кога се користи сув метод за откопу-
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вање и метод за излажување во отворени комори, 
како и заштитната полица над вертикалните ко-
мори отворени со излужување на дупнатини од ја-
ма и од површината, се сметаат според свиткувам^ 
кото напрегање со коефициентот на сигурноста од 
1,25. 

Член 215 
Коефициентот на отстапувањето на напречниот 

пресек на комората од проектираниот круг при из-
лужување во цилиндрични комори преку дупна-
тине при пресметката може да се земе во грани-
ците од 1,1 до 1,3. 

Во случај на свртување на дупнатина, мрежа-
та на дупнатините (растојанието помеѓу дупнати-
ните) мора да се зголеми, земајќи го предвид кое-
фициентот на отстапувањето од став 1 на овој член. 

Член 216 
Заштитниот столб на извозните или ветрените 

окна изградени низ водоносни наслојки мора да 
биде цилиндар со полупречнкк од најмалку 100 т 
чија оска мора да се поклопува со оската на ок-
ното. 

Член 217 
За истражните дупнатини од површината мора 

да се остави цилиндричен (валчест) заштитен столб 
со полупречник од најмалку 25 т од средиштето 
на дупнатината, и тоа од утоката на дупнатината 
до длабината од најмалку 25 т под дното на дуп-
на тината, ако постои документација за измерената 
девијација и извршената ликвидација на дупнати-
ната. Ако таа документација не постои, полупреч-
никот на заштитниот столб мора да изнесува нај -
малку 50 т . 

За истражните дупнатите од јама (вертикални, 
коси и хоризонтални) ако наишле на вода, се остава 
цилиндричен (ва л чест) заштитен столб или појас 
со полупречник од најмалку 25 т , ако според про-
пис се ликв-идирани и ако постои документација 
за ликвидацијата и девијацијата. Ако дупнатините 
не се ликвидирани според пропис и не постои до-
кументација за ликвидацијата и девијаџијата, по-
лу пречникот на заштитниот столб или-на појасот 
мора да изнесува најмалку 50 т . 

Ако во дупнатините не е утврдено присуство 
на вода заштитните столбови или појаси, не се ос-
таваат. 

Член 218 
Заштитните столбови на јамските простории 

можат да се изработуваат само на определени ме-
ста и профили заради потребен пристап кон от-
копните и машинските комори, складовите, реми-' 
зите, резервоарите и сл. 

Другите неопходни работи во заштитните стол-
бови можат да се вршат само ако се обезбедени 
условите од член 45 на овој правилник. 

Член 219 
Ако заштитниот столб не е предвиден со проек-

тот, а е неопходен поради сигурноста при изведува-
њето на подземните рударски работи, обликот и ди-
мензиите на заштитниот столб се определуваат во 
согласност со член 50 и чл. 212 до 218 од овој пра-
вилник. 

IV. МИНИРАЊЕ 
ј 

Член 220 
Работите на минирање се вршат според пропи-

сите за мерките на заштитата при ракување со 
експлозивни средства и минирање во рударството, 
ако со овој правилник не е определено поинаку. 

Член 221 
При изработката на окна со специјалниот ме-

тод за длабење, длабината на одвалувањето, однос-
но избивањето на карпите со мини, особено спрема 
боковите на окната, не смее да биде поголема от-
колку што е предвидена со проектот. Бочните страни 
на окното изградени низ водоносни наслојки смеат 
да се отворат и порамнат само Со пневматски че-̂  
кани или рачен алат. 

Те?лелот за основниот венец на металната под-
града не смее. без оглед на компактноста на кар-
пите да се изведува со минирање, туку само со 
помош на пневматски чекани или рачен алат. 

Член 222 
Зависно од специфичните прилики во јамите на 

рудниците на сол (потреба од запазување на боко-
вите и покривот на ходниците и коморите при суво 
откопување, како и потреба од запазување на заш-
титните столбови), се изработуваат шеми на минира-
њето и се определува најголемото дозволено пол-
нење со експлозив и видот на експлозивот. 

Член 223 
При суво откопување во комори, дупнатините 

за мини во близина на доковите и покривот мораат 
да се насочат и да се полнат со експлозив така што 
боковите и сводот на покривот да се запалат нена-
рушени. 

Заради поуспешна заштита на меѓукоморните 
столбови и боковите на комората, не смеат меѓуко-
морните столбови и покривната плоча да се оштетат 
ниту да се растресат. 

Член 224 
На откопните и подготвителните работилница 

минирање може да се врши со неметански експло-
зив само ако концентрацијата на метанот на рабо-
тилиштето не преминува 1%, со претходно спрове-
дените мерки на техничката заштита предвидени 
со посебното упатство. Во случај на застој на вен-
тилацијата на таквите работилишта, минирање со 
неметански рударски експлозив не смее да се из-
врши. Минирање со метански експлозив е дозволе-
но ако концентрацијата на метанот изнесува помеѓу 
1 и 1,5%. 

Член 225 
Ако минирањето се врши во непосредна близи-

на на работ на лежиштето, на подготвителни рабо-
тилишта, или при отворање на нови полиња, етажи 
или хоризонти, што претходно не се истражени пред 
палењето на мините сите работници мораат да се 
повлечат на површината и мините да се активираат 
од површината. 

Во истражениот дел на лежиштето во експлоа-
тационите комори, подготвителните работилница и 
разработените откопни полиња минирање може да 
се врши 'од јама под услов сите работници да се 
засолнат на прописно растојание од местото каде 
што се минира во согласност со прописите за мини-
рање при рударските подземни работи. 

V. ТРАНСПОРТИРАЊЕ 

Член 226 
,За време на работата на екреперите за тран-

спорт на материјали во експлоатационите комори 
или коморите за засип и одлагање на јаловина, за-
брането е движење на работниците по патеката на 
скреперите. При употребата на скрепери за тран-
спорт на материјали при изработка на хоттчици, 
забрането е движење по тие ходници при работата 
на скреперите. 

Предупредувањето за забраната од став 1 на 
овој член, мора да биде истакнато на табла на прио-
дите кон скреперот. 



Страна 240 - ВроЈ 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 февруари 1ЅРГ0 

Член 227 
Преглед и поправка на скреперот и поправка 

на неговите јажиња смеат да се вршат само кога 
скреперот не работи. 

Местото за ракувачот со вителот на скреперот 
мора да биде заштитено од прекинување на ј ажи-
њата. Помеѓу ракувачот на скреперот и работниците 
на работилиштето мора да се обезбеди сигурно спо-
годување. 

Член 228 
За транспортирање на ископина за наклон над 

250, можат да се употребат корита и сипки изведени 
според стандардите и прописите за техничките нор-
мативи за рударските подземни работи. 

Член 229 
Цевките за слатка вода, соленица и комприми-

ран воздух во испративте и ветрените ходници по 
кои минуваат работници, мораат да се вградат така 
што да не го попречуваат транспортот и движењето 
на работниците по ходникот. 

VI. ПРОВЕТРУВАЊЕ 

Член 230 
Само во почетокот на отворањето на лежиштето 

на сол, и тоа во фазата на истражувањето, смеат 
јамските работи да се започнат пред двата самостој-
на споја на јамата со површината (еден со влезна, 
а друг со излезна воздушна струја) меѓусебно под-
земно да се спојат под следните услови: 

1) тие работи да- се изведуваат врз основа на 
рударски проекти; 

2) да се тоа најнеопходни истражни работи за-
ради обезбедување од опасности од пробив на вода 
и гасови, како и за тие работи да постои проект за 
посебната вентилација и вентилационите уреди, што 
ќе служат за проветрување. додека споевите на ја -
мата со површината не ќе бидат меѓусебно соста-
вени; 

3) во една смена во јамата да работат до 30 
работници; 

4) на1 секое работилиште да е обезбедено про-
ветрување со најмалку 6 т 8 воздух во минута за 
еден работник; 

5) да се обезбедени соодветни резервни венти-
латори и извор на погонска енергија за погон на 
вентил атарите, и со тоа да се оневозможи секој 
застој во вентилацијата на јамата или одделни ра-
ботилница ; 

6) уредите во јамата да се од таква конструк-
ција што да не можат да предизвикаат експлозија 
на гасови; 

7) сите работи л ишта во секоја смена да се на ј -
малку по три пати индицирани во поглед на цветан, 
а по првата појава на метан и повеќе пати; 

8) на работилиштето на кое прв пат ќе се утвр-
ди појава на метан веднаш да се запре работата, 
работниците да се повлечат од работилипггето, а 
работилиштето да се затвори со крстосани летви; 

9) да се издаваат упатства за организирано итно 
повлекување во случај на пробив на вода или гас, 
со кои работниците мораат да бидат запознаени 
преку практични вежби за итно повлекување, како 
и сите работници да се опремат со самоспасители. 

10) во секоја смена работилиштето да се прег-
леда и, да се испита дали на работилиШтето има 
опасни гасови: 

11) работилиштето најмалку едначи во текот на 
денот да се прегледа и контролира преземањето на 
мерките од точ 1 до 10 на овој член. 

Член 231 ' 
Сите пристапни јамски простории мораат да се 

проветруваат. 

Забранет е престој и движење на луѓе во јам-
ските простории што не се проветруваат. Оваа заб-
рана мора да биде видно означена со крстосани лет-
ви или прегради и со табли за предупредување. 

Јамските простории во кои постои можност од 
собирање на опасни гасови, што не се проветруваат, 
мораат непропустлив© да се преградат, така што да 
не молчат да пропуштаат опасни гасови. 

Член 232 
Количеството и брзината на воздухот во провет-

руваните јамски простории мора да обезбеди турбу-
лентно движење на воздухот, ефикасно разредува-
ње на штетните гасови и нормални микроклиматски 
услови. 

За секој' работник на работилиштето мора да се 
обезбедат најмалку 4 т 3 /мин . воздух, мерено во 
влезната воздушна струја на работилиштето. а во 
ветреното одделение 6 т ѕ / м и н . 

Во јамите или ветрените одделенија каде што 
се можни или се очекуваат поголеми појави на ме-
тан или други штетни гасови, мора да постои мож-
ност за зајакнување на доводот на воздух во нив 
за да се спречи собирање на гасови над дозволената 
граница. 

Член 233 
Составот на јамскиот воздух на работи л иштата 

или во јамските простории во кои работат или се 
движат работниците мора да му одговара на југо-
словенскиот стандард за максимално допуштените 
концентрации на штетни гасови, пара и ае^осол во 
атмосферата на работните простории и работилница-
та — JUS Z В0.001. 

Содржината на кислородот во воздухот на јам-
ските простории во кои работат или се движат 
работниците, не смее да биде помала од 19%. а со-
држината на опасните гасови не смее да ги премине 
следните вредности: 

— јаглен-моноксид (СО) 0,005% vol. 
— сулфур-диоксид (ЅОг) 0,0004% vol. 
— сулфур-в о доро д (ЊЅ) 0,0007% vol. 
«— нитрозни гасови (како NO*) 0,0005% vol. 
— јаглен диоксид (СО«) 1% vol. 
Допуштената најголема концентрација на мине-

рална прав т. е. допуштениот број на честици во 
1 cm8 јамски воздух се дадени во следната табела: 

Содржината на метан во јамски воздух смее 
да изнесува најмногу: 

1) во влезната воздушна струја на вет-
реното одделение и на одделно работи-
лиште — — — — — — — — — 0,50% 

2) во главната излезна воздушна струја 
на јамата — — — — — — — — — 0,75% 

3) во излезната воздушна струја на 
ветреното одделение — - — — — —- 1,00% 
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на работилиште и во излезна воз-
душна струја од тоа работилиште — — 1:50% 

Содржината на метан при употребата на авто-
матска метанометрија смее да изнесува најмногу: 

1) во влезната воздушна струја на од-
делно работилиште — — — — — — 1% 

2). во излезната воздушна струја на 
ветреното одделение — — — — — — 1,5% 

3) на работилиште и во излезната воз^ 
душна струја на тоа работилиште — — 1.5% 

Член 234 
Ако во јамската просторија или работилиштето 

се утврди содржина на кислород помала од 19% 
или содржина на штетни гасови поголема од дозво-
лената, луѓето мораат веднаш да се повлечат од 
загрозеното работилиште или просторија, а приодот 
да се оневозможи со поставување на накрсни летви. 

Тлен 235 
Просечната брзина на воздушната струја, мере-

на во слободен профил, не смее во ходниците, нис-
кокопите и ускопите, како и во другите јамски 
простории во кои има локални изворишта на метан 
да биде помала од 1 т / ѕ . 

Во другите јамски простории просечната брзина 
на воздушната струја не смее да биде помала од 
0,15 т / ѕ . 

Надолжниот калибар на дрвената и челичната 
подтрада во просториите од став 1 на овој член мора 
да биде еднаков или поголем од 6. Надолжниот ка-

п,о 
либар се пресметува според формулата Л , 

(1 
при што 

означува растојание помеѓу рамките на под-
градата, 

е! означува пречник на еден стелец на подгра-
дата. 

Член 236 
За проветрување на откопните комори во кои 

не постојат нагли премини" — промените на напреч-
ниот пресек од преодните ходници т.е. не постои 
можност за создавање на „мртви зони", минимал-
ното потребно количество на воздухот може да се 
определи со помош на изразот: 

т т = 0,9 !ХА т3 /ѕ , 
каде што е А — напречен пресек на јамската про-
сторија. 

Член 237 
Брзината на воздушната струја во јамата не 

смее да биде поголема од: 
— 4 т / ѕ , на работилишта на отворање, под-

готвување или откопување; 
— 8 т / ѕ , во други простории што служат за 

испраќање или за редовно минување, односно задр-
жување на работниците; 

— .10 т / ѕ , во простории што служат само за 
проветрување без оглед на повременото минување 
на надзорниот персонал, или на работниците низ 
тие простории; 

— 12 ш/ѕ, во извозни окна и светли окна низ 
кои не минуваат луѓе, како и во ветрени мостови. 

Брзината на воздушната струја во ветрените 
канали, регулационите отвори и ветрените цевки 
не се ограничува. 

Член 238 
Проветрувањето на јамата мора да се врши 

така што температурата на воздухот на работили-

штата да не преминува 28 0 С на сув термометар,, а 
интензитетот на ладењето не смее да биде понизок од 
11 степени мерено на влажен термометар (ката сте-
пени). 

На работилницата на кои температурата на 
воздухот, измерена на сув термометар преминува 
28сС или иитензивноста на ладењето е помала од 11 
ката степени работниците можат да работат нај -
многу 6 часови дневно, вклучувајќи го и времето 
на влегувањето и излевањето од јамата. 

На работилшмтата на кои температурата на 
воздухот измерена на сув термометар преминува 
330С работниците можат да работат само ако по-
стои крајна потреба ири акција на спасување шии 
противпожарна акција. При таквата работа петер ев-
ниот број на работници мора да биде удвоен, заради 
почесто меѓусебно сменување. 

Во случаите од ст. 2 и 3 на овој член брзината 
на воздушната струја на работилиштата не смее да 
биде помала од 0,5 т / ѕ . 

Член 239 
Главното јамско проветрување може да се врши 

со користење на природна депресија и механичка 
со помош на вентилатори. 

Секоја јама мора да има постројки за вештачко 
проветрување — главен и резервен вентилатор од 
ист или приближен капацитет. 

Проветрувањето на јамата мора да се врши 
непрекинато со смукање на воздух (депресионо). 

Збирот на природната депресија и депресија 
на вентршаторите мора во секој момент за јамата 
да обезбеди потребно количество на воздух. 

Член 240 
Главниот јамски вентилатор мора постојано да 

има исправен уред за регистрација на депресијата^ 

Член 241 
Забранета е употребата на дополнителни вен-

тилатори за регулација на количеството на возду-
хот во јамата. 

Член 242 
Во случај на прекинување на работата на глав-

ниот и резервниот вентилатор, работниците веднаш 
мораат да се повлечат од посебно проветруваните 
јамски простории во просториите проточно провеа 
рувани. Доколку застојот во работата на вентила-
торите трае подолго од 30 минути, а природната 
депресија не обезбедува прописно количество на 
воздух за проточно проветрување на работилиш-
тето, мора да се вклучи резервен извор на енергија 
за погон на вентилаторите. Ако тоа не е молено, 
работниците мораат да се повлечат од јамата. 

Член 243 
Посебно проветрување е дозволено: во ходници 

и нископи до оддалеченост од 300 т , во ускопи до 
оддалеченост од 150 т , а во слепи окна до оддале-
ченост од 100 т , до свежо прогочната воздушна 
струја. По исклучок, може да се преземе и посебно 
проветрување и на оддалеченоста поголеми од на-
ведените под услов да е обезбедена пропишаната 
брзина и количеството на воздухот по должината 
на посебно проветруваната јамска просторија. 
Контрола на содржината на гасовите, количества-
та и брзината на воздухот на така проветруваните 
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работилница и по должината на јамските просто-
рии мора да се спроведува најмалку еднаш во сме-
на. 

Член 244 
Излезната воздушна струја на посебно провет-

р у в а в м е работилница на отворање на нов хори-
зонт, етаж или откопно поле, мора да се одведува 
директно во главната излезна воздушна струја. 

Член 245 
Од една проточна воздушна струја може посеб-

но да се проветрува група на подготвителни — сле-
пи работилишта под услов воздухот што доаѓа до 
последното работилиште да не содрлѕи повеќе опас-
ни гасови отколку што е предвидени во член 233 
и дозволени температури предвидени во член 238 
од овој правилник. 

Количеството на воздухот во проточната воз-
душна струја мора да биде најмалку два пати по-
големо од вкупниот капацитет на инсталираните 
посебни вентилатори во неа. 

Член 246 
Проветрување со дифузија е дозволено во хо-

ризонтални јамски простории и ускопи од 10о нак-
лон — до оддалеченост од 10 т , а во нископи до 
оддалеченост од 15 т од местото на проточната воз-
душна струја. 

Член 247 
Проветрување на работилиштата со помош на 

компримиран воздух е дозволено само во случај 
на работи на санација што ги изведува чета за спа-
сување. 

Член 248 
Одведување и доведување на воздушната стру-

ја низ експлоатираните комори е дозволено, по ис-
клучок, под услов покривот и боковите од комората 
да се сигурни и да се редовно контролирани. 

Член 249 
Ветрените прегради и вратите во нив, што ги 

изолираат меѓусебно самостојните ветрени одделе-
нија, можат да се изработуваат и од 4 с т дебели 
штици споени на заб, за да бидат огноотпорни, на 
соодветен начин импрегнирани. 

Ветрените прегради се поставуваат од страна 
на влезната воздушна струја, при што не смеат да 
бидат оддалечени повеќе од 10 ш од јамската про-
сторија со проточна воздушна струја. 

Член 250 
Откопните работилница на комората мораат да 

се проветруваат со протечна воздушна струја. 
Забрането е оставање на слепи кракови во от-

копните работилница и нивно проветрување со по-
мош на дифузија или со помош на посебни венти-
латори. 

Член 251 
Количеството на воздухот што минува низ јам-

ската просторија и температурата на тој воздух 
мораат да се мерат при секоја позначајна промена 
во режимот на проветрувањето, а најмалку една 
во петнаесет дена. 

Мерен-.ото на јамскиот воздух се врши во вет-
ренчте станици и на местата што овозможуваат 
правилно и сигурно следење на разведувањето 
на воздухот. 

Во проодно проветруваната јамска просторија 
во која се поставени вентилатори за посебно про-
ветрување, мора пред нив, да се лоцира ветре на 

станица и на неа да се контролира количеството 
на воздухот според став 1 од овој ^лен. 

Член 252 
Покрај редовното испитување на концентраци-

јата на гасовите во јамскиот воздух мораат да се 
вршат и хемиски анализи на воздухот. 

Мострите на јамскиот воздух за хемиска анали-
за мораат да се земат еднаш месечно во излезните 
воздушни струи на ветрените одделенија, во глав-
ната излезна воздушна струја на јамата и во из-
лезната воздушна струја на откопот што сериски 
се проветруваат, а исто така и еднаш во седум 
дена: 

— во челата на подготвителните работилница, 
— во излезната воздушна струја на резервоа-

рот за соленица, 
— во излезната воздушна струја на отворените 

комори за излужување, 
— тво излезната воздушна струја на ревир или 

етаж, "што се отвораат или подготвуваат, 
— зо јамски простории во кои има континуира-

ни изворишта на метан и дувач. 
Ако на работилиштето се осети миризба на бен-

зол или нафта, покрај нормалното индицирани 
мора да се изврши и хемиска анализа на мострата 
на воздухот во поглед на тие гасови, а особено на 
етан. 

Член 253 
На ветрените станици мора да се контролира 

и движењето на апсолутната и релативната влаж-
ност на воздухот. Преку контролата на апсолутната 
влажност на воздухот мораат да се контролираат 
и локализираат во јамата евентуалните изворишта 
на влажење. 

Член 254 
Надзорниот и техничкиот персонал мора да 

биде опремен со индикатори за испитување на со-
држината на метан и на други јагловодороди. 1аг-
лен диоксид и сулфур водород, а палителите на 
мини, бригадирите и првите копачи — индикатори 
за метан,. 

Индицирањето на метан мора да се врши на 
сите работилница и во проточно и во посебно про-
ветруваните јамски простории во кои метан би мо-
жел да се појави или собира. 

Во откопните комори метанот мора да се инди-
цира по должината на комората на височина од 
1,5 до 2 т , на излезот од комората и непосредно 
во кровината на комората, т.е. во највисоките де-
лови. 

Член 255 
Влезната воздушна струја мора да биде што 

посува. 
Капливата вода во окно со влезната воздушна 

струја, односно водата што пробива нив подгра-
дата, се зафаќа со олуци и се одведува со цевки 
во водособиралник. 

Член 256 
Значајните промени со системот на вентилаци-

јата и разведувањето на воздушната струја, мораат 
да се внесат во планот на проветрувањето во рок 
од 24 часа од извршената промена. 

VII. ЗАШТИТА ОД ВОДА ВО ЈАМА 

Член 257 
При секоја појава на вода мора да се испита 

нејзиното потекло за да се утврди каква подава 
(опасна или неопасна) е во прашање, при што мо-
раат да се преземат потребните мерки на сигурност. 

гч 
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Под опасна појава на вода се подразбира поја-
ва на вода што потекнува од пребирање на вода 
од боковите или водните наслојки на солното ле-
жиште, а што се во врска со површинските води. 

Под неопасиа појава на вода се подразбира по-
јава на соленица од затворени структури на извори, 
како и вода што настанува во самиот погон и при 
работа (издвојување на влага од јамски воздух, 
соленица при мокро добивање на сол, каплива во-
да. односно вода што пробива во окно, во дозволени 
количества, поради недоволно затинање на обле-
тата на окното и сл, 

Член 258 
Потеклото на опасните појави на вода во -пого-

леми количества се утврдува со хемиска анализа 
според нејзиниот состав и густина. 

Член 259 
Заради заштита од провала на вода, мораат да 

-се оставаат заштитни (сигурносни) столбови од член 
212 на овој правилник. 

Член 260 
Ако врз основа на хидрогеолошкото проучување 

на солното лежиште и неговата околина, или врз 
основа на предвртување. се заклучи дека би мо-
жело да дојде до пробив на вода во јамата, мораат 
тие јамски простории да се осигурат со водни ба-
рајќи изградени во ходниците во компактен матери-
јал. 

Член 261 
За изработка на баража (димензии и начин на 

обѕидување, својства на употребениот материјал, 
инјектирање) мораат да се изработат соодветни 

прирачници. 

Член 262 
Во јама, на погодно место во однос на откоп-

ните' работилница за добивање на сол по методот 
на излужување, мора да се изгради црпна станица 
за исфрлување на соленицата на површината. 

Капацитетот на црпната станица и на водо-
собиралникот, односно собиралникот на соленицата 
мора да биде толкав што црпните уреди да можат 
да совладаат најмалку предвиден двоен дотек на 
сол еница. 

Член 263 
Соленицата од откоп и соленицата од друго 

потекло мораат со цевки да се одведуваат во соби-
ралниците. 

VIII. ДОБИВАЊЕ НА СОЛЕНА ВОДА СО ИЗЛУ-
ЖУВАЊЕ НА СОЛ СО ПОМОШ НА ДЛАБИНСКА 

ДУПНАТИНИ ОД ПОВРШИНАТА 

Член 264 
При проектирањето на експлоатацијата на ле-

жиште на сол со длабинска дупнатини од површи-
ната мора да се опфати: описот на експлоатација, 
мрежата на експлоатационите дупнатини, шемата 
на опремувањето на дупнатините, техниката на 

подигањето на цевките, шемата на мрежата на 
цевоводите и техничките уреди, начинот на мере-
њата на технолошките параметри и евиденцијата 
за работата на експлоатационите дупнатине 

Член 265 ' 
При експлоатацијата на солена вода со излужу-

вање на сол со помош на длабински дупнатине! од 
површината, мораат да се исполнат условите пред-
видени во' чл. 163, 165, 166 и 172 од овој правилник. 

Член 266 
Кога ќе се примени контролирана експлоата-

ција на дупнатшш. мораат да се остават соодветни 
заштитни столбови и заштитни полици заради заш-
тита на повлатата од зарушување. 

Член 267 
Ако настане хаварија на експлоатационата дуп-

натата од површината, одлука за нејзиниот ре^ 
монт или ликвидација се донесува земај.ќи ги п-ред-
вид неизвадените залихи на сол и трошоците на 
ремонт. 

Член 268 
Независно од применетата технологија на ек-

сплоатацијата, во секоја експлоатациона дупнатата 
или комплет на дупнатини мора да се мери коли-
чеството, температурата на растворувачот и ооле-
ницата, притисокот на влезот и излезот од дупна-
тината, како и концентрацијата на соленицата. 

Член 269 
За дупнатините што се во експлоатација, мере-

њето на обликот и димензиите на комората се врши 
во временски интервали од шест месеци. 

Мерењата од став Д на овој член мораат да се 
извршат во обемот што е потребен за да се овоз-
можи изработка на. карактеристични вертикални 
и хоризонтални пресеци на комората. 

Резултатите на мерењето на димензиите и обли-
ците на комората се внесуваат во досието на соод-
ветната дупнатана/ 

Член 270 
Дупнатините на кои е завршена експлоатација-

та се одвојуваат од мрежата за вода и соленица, на 
начинот определен во член 186 од овој правилник. 

Член 271 
Цевоводите за вода и соленица мораат да имаат 

што помал број колена и мораат да бидат поставе-
ни така што да е овозможен пристап за работа. 

Колената мораат да бидат благи и без остри 
ломови. 

Член 272 
Цевоводите мораат да бидат осигурени од ко-

розија, а ако се изложени на мраз, мораат да 'би-
дат на соодветен начин изолирани. 

Член 273 
Во мерните станици мораат да бидат видно по-

ставени шеми на технолошките врски како и тех-
нички упатства за послужување. 

Експлоатациони кули аа дупнатини 

Член 274 
Експлоатационите кули на дупнатините можат 

да бидат дрвени и метални. 
Кулите на дупнатините мораат да имаат испра-

ва за извршената статичка пресметка што ја из-
дава производителот. Кулите на дупнатините што 
не се снабдени со таква исправа не смеат да се упо-
требуваат. 

Челичната конструкција на кулата, мора да 
биде заштитена од корозија според прописите за 
заштитата од корозија. 

На видно место на експлоатационата кула мо-
ра да биде истакната табла со податоци за фирмата, 
односно називот и седиштето на производителот, 
годината на изработката и допуштеното редовно и 
вонредно оптоварување на кулата. 
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Член 275 
Секои три години мора да се врши периодична 

контрола на кулите, без оглед на нивната носивост. 
Врз основа на резултатите од испитувањето, орга-
низацијата што извршила контрола издава соодвет^ 
на исправа за извршената контрола и за исправно^ 
ста на кулата. 

Член 276 
Сите споеви во конструкцијата на експлоата-

ционата кула мораат најмалку еднаш неделно да 
се контролираат, а налазите на прегледот на ^ку-
лите да се запишат во книгата на прегледите. 

Член 277 
Контролата и поправките на кулите мораат 

да се вршат: 
1) редовно, според планот на ремонтот на ку-

лите; 
2) по минување на силни луњи; 
3) пред пуштање на слободновисечката експло-

атациона колона; 
4) пред почетокот на инструментирањето; 
5) по оптоварувањето на кулата до вредноста 

што пречекорува 30% од нејзината номинална но-
сивост; 

6) пред изградбата на длабинската пумпа. 

Член 278 
Подот на кулата' и подиштето над него мораат 

да бидат стабилно и цврсто изградени за да можат 
да издржат максимално оптоварување. 

Металните скали поставени на надворешната 
страна од конструкцијата на кулата мораат да би-
дат снабдени со заштита за грбот, зарди осигуру-
вање од паѓање на лицата што се движат по ска-
лите. 

Скалите мораат да бидат цврсти и издржливи. 
Проодите од скалите на подиштето мораат да се 
осигурат на тој начин што скалите ќе го надвишат 
подиштето за 1 ги, или што до таа височина ќе се 
постават рачки за придржување. 

Член 279 
Кулите обложени со оплата мораат да имаат 

отвори што овозможуваат гасот што евентуално ќе 
избувне од дупнатана да може да излегува без 
опасност по работниците. 

Обложените кули мораат да имаат врати што се 
отвораат надвор. Вратите мораат да бидат израбо-
тени така што сами да не можат да се отворат. 

Член 280 
Помеѓу уредите поставени во кулата и оплата-

та на кулата мора да постои слободен простор во 
широчина од најмалку 1 т . Ако при поставува-
њето на уредот тој услов не може да се исполни, 
мииувалиштето низ таквите простори мора да се 
затвори и да се забрани пристапот за сите лица 
што непосредно не работат на тие уреди. 

Член 281 
Монтирање и демонтирање на кули можат да 

вршат само групи на работници посебно стручно 
оспособени за тој вид работи. 

Член 282 
Заради осигурување на кула од силни ветро-

ви и зголемување на нејзината стабилност, нозете 
од кулата мораат да бидат вкотвени и прицврстени. 

Член 283 
Дрвените кули мораат да се опремат со громо-

брани, а железните кули мораат да бидат прописно 
заземјени. 

Член 284 
При монтирањето, демонтирањето и одржува-

њето на кулите и нивните уреди, мораат алатот, 
вијците и другите предмети да се оставаат на си-
гурни места, а за време на работи на височина не 
смеат да се даваат од рака во рака. 

Клучевите за притегнување на вијците и дру-
гите рачни алати мораат при работата да се пре-
врзат кон појасите или при рака, додека вијците и 
другите ситки материјали мораат да се носат во 
кожени торбички од кои не м.ожат да испаднат. 

Член 285' 
Демонтирање на експлоатационата кула и спу-

штање на одделни делови смее да почне дури от-
како работниците вработени на работите над подот 
ќе се уверат дека под нив нема ниту предхмети ниту 
лица што би можеле да бидат загрозени 'од паѓа-
њето на Делови од конструкцијата од кулата или 
алатот. 

Член 286 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува дв важи Правилникот за мер-
ките на заштитата при подземна експлоатација на 
камена сол („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/65 и 
15/67). 

Член 287 
Овој правилник ќе се применува од- 1 септем-

ври 1979 година. 

Член 288 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11-17645 
31 октомври 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. . р. 

144. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
38 77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛО-

ЧИТЕ ИВЕРИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за плочите иверици, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1. Плочи иверици. Плочи за оп-
шта употреба — — — JUS D.C5.031 

2. Плочи иверици, фурнирани 
плочи иверици. Плочи за општа упо-
треба. Технички услови — — — JUS D.C5.033 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз плочите иверици што ќе се произве-
дат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард. 

Плочи иверици. Плочи за општа 
употреба — JUS D.C5.031 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на дрвната индустрија и шумарството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1979 

година. 

Бр. 16-3399 1 
16 февруари 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

145. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*. 

Бр. 710-523/1 
30 јануари 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

Ибрахим Латифи!*, с. р. 

146. 

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот 
закон (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), во со-
гласност со СОЈЗГЗНИОТ секретар за финансии, дирек-
торот на СоЈузната управа за царини утврдува 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ 
ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВ-
ЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО 

ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. За стоките што југословенски и странски др-
жавјани непосредно ги увезуваат, односно примаат 
од странство, се определува царинската основица, и 
тоа: 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(,.Службен лист: на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со 
одредбата од реден број 9 на одделот „Статистика 
на внатрешната трговија" на Програмата на ста-
тистичките истражувања ,од интерес за целата 
зем,ја за 1979 година што е составен дел од Одлу-
ката за утврдување на Програмата на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја за 
1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2 79), ди-
ректорот на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ „ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛАДИШНИТЕ 
КАПАЦИТЕТИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1979 ГО-

ГО ДИНА" 

1. Статистичкото истражување „Извештај за 
складишните капацитети во стопанството" ќе се 
спроводе од 1 до 10 септември 1979 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се соберат податоци за капацитетите на складо-
вите во стопанството изразени во површина и за-
фатнина на складовите и во количеството на стоки 
што може да се сместат во нив; за техничката 
опременост на складовите со разни инсталации, со 
опрема за манипулирање со стоки и др.; за годи-
ната на изградба на складови и за книговодстве-
ната вредност на складовите. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците 
што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика во 
соработка со републичките и покраинските заводи 
за статистика. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од 
точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот за-
вод за статистика, републичките заводи за ста-
тистика, покраинските заводи за статистика и 
надлежните органи односно организации во општи-
ните и градовите. 

5. Податоците присобрани со истражувањето од 
точка 1 на ова решение ќе служат само за стати-
стички цели. 

1 09.01 Кафе: 
1) сурово во зрно 
2) пржено или мелено 
3) екстракти на кафе („Nes-

cafe") 
2 22.09 
3 24.02 
4 40.11 

Виски 
Цигари 
Гуми за патнички автомо-
били од сите видови: 
1) внатрешни гуми 
2) надворешни гуми: 

а) дијагонални, обични 
б) радиј алии 
в) протектирани: 

1) дијагонални 
2) радикални 

5 42.03 Предмети за облекување од 
природна кожа: 
1) палта: 

а) од мазна кожа 
б) од велур кожа 

2) Мантили: 
а) од мазна кожа 
б) од велур кожа 

kg 
kg 

90 
140 

100 g 42 
литар 100 
20 парч. 10 

kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

50 

во 
90 

42 
54 

парче 6.000 
парче 5.000 

парче 3.500 
парче 3.000 
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3) Јакни: 
а) од ма,зна кожа 
б) од велзгр кожа 
в) во комбинација 

кожа-крзно 
4) женски комплети: 

а) од мазна кожа 
б) од велур кожа (со 

крзно) 
5) предмети за облека за 

деца: 
а) бунда 
б) јакни 

6 43.03 Предмети за облека од 
крзно: 
1) од фино крзно: 

а) бунди: 
1) ,,Нерц" 
2) „Астраган" 
3) „Фока", „Нутрија" 

б) јакни 
в) капи-шубари 
г) шал- јаки 

2) од просто крзно 
7 43.64 Предмети за облека од 

вештачко крзно: 
1) за возрасни: 

а) бунд,и 
б) јакни 

2) за деца: 
а) бунди 
б) јакни 

8 50.09 Ткаенини од свила или от-
падоци од свила: 
1) од свила: 

а) ретки ткаенини (мус-
лин. гренадин, воал, 
газа и сл.) 

б) други 
2) ткаенини од бурет свила 

9 51.03 Предиво од синтетички 
влакна 

10 53.10 Предиво од волна 
11 53.11 Ткаенини од волна од овци 

или јагниња или од фина 
животинска длака: ѕ 

1) ткаенини од чешлана 
волна или од фина жи-
вотинска длака што по 
тежина содржат 85% или 
повеќе волна или фина 
животинска длака 

2) ткаенини што по тежина 
содржат помалку од 85% 
волна или фина живо-
тинска длака, помешана 
главно или исклучиво 
со сечени синтетички 
влакна 

12 55.06 Конец: 
1) за изработка на гоблени 

2) за везење 
3) друго 

парче 2.000 
парче 1.800 

парче 2.600 

парче 2.500 

парче 3.300 

парче 1.700 
парче 1.000 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
kg 

30.000 
16.000 
13.500 
12.000 
1.700 
1.500 
2.000 

парче 1.700 
парче 1.500 

парче 
парче 

900 
700 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 

kg 

kg 

kg 
kg 
kg 

13 55.08 

14 56.07 

15 58.01 

Фротирни ткаенини од па-
мук kg 
Ткаенини од вештачки или 
синтетички влакна kg 

800 
700 
600 

250 
400 

700 

Теписи, прекривки и прос-
т и р а со јазли, врзани со 
машина: 
1) волнени 
2) од друг текстилен мате-

ријал 
16 58.04 П л и т и сомот: 

1) од памук 
2) од свила 
3) од синтетички влакна 

17 59.05 Рибарски мрежи: 
1) од синтетички влакна 
2) од памук 

18 59.07 Гоблен сетови (тип „Herde"): 
1) големина 10 X 12 cm 
2) големина 21 X 30 cm 
3) големина 21 X 45 cm 
4) големина 30 X 40 cm 
5) големина 40 X 50 cm 
6) големина 45 X 100 cm 
ЗАБЕЛЕШКА: Основицата на 
гоблени за одделни големи-
ни е дадена за комплетис 
пакување (платно со слика 
и волна). Ако Болната не е 
природна, царинската осно-
вица се намалува за 20°/о. 

19 59.08 Предмети за облека од 
„скај": 
1) за возрасни: 

а) мантили 
б) јакни 

2) за деца: 
а) бунди 
б) јакни 

20 60.01 Плетени или хеклувани ме-
тражни стоки, нееластични 
и некаучукувани: 
1) од памук 
2) од волна 
3) од синтетички влакна 

21 60.05 Горна облека и други пред-
мети плетени или хеклува-
ни. нееластични и некаучу-
кувани: 
1) од памук 
2) од волна и фина живо-

тинска длака 
3) од синтетички влакна 

22 61.01 Горна облека за 
мажи: 

возрасни 

500 

1.500 
500 
260 

1) од волнени ткаенини: 
а) палта 
б) мантили 
в) облека 
ii сакоа 
д) панталони 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

250 

400 

800 

600 

400 
650 
250 

250 
130 

, 150 
200 
350 
500 
700 
900 

парче 
парче 

парче 
парче 

kg 
kg 
kg 

kg 

kg 
kg 

парче 
парче 
компл. 
парче 
парче 

1.000 
500 

500 
300 

200 
500 
350 

500 

850 
600 

2.600 
2.000 
2.200 
1.400 

700 
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23 

2) од синтетички ткаенини и 
мешаница (до 50% вол-
на): 
а) палта 
б) мантили 
в) облеки 
г) сакоа 
д) панталони 
ѓ) облеки за скијање: 

1) јакни 
2) панталони 
3) комплет од еден 

дел 
4) нараквици 

3) од памучни и цел-ткае-
нини и мешаници (до 50% 
синтетика): 
а) мантили 
б) облеки 
в) сакоа 
г) панталони: 

1) „blue jeans" 
2) други 

4) виндјакни од сите видо-
ви ткаенини: 
а) без влошка 
б) со влошка 

5) блузи од сите видови 
ткаенини: 
а) „blue jeans" 
б) други 

61.02 Горна облека за жени и 
деца: 
1) од волнени ткаенини: 

а) палта 
б) мантили 
в) костими 
г) фустани 
д) здолници 
ѓ) панталони 

парче 1.700 
парче 1.400 
компл. 1.500 
парче 1.000 
парче 500 

парче 800 
парче 500 

парче 1.400 
чифт 350 

порче 1.100 
компл. 1.100 
парче 800 

парче 400 
парче 300 

парче 600 
парче 800 

парче 400 
парче 200 

парче 2.600 
парче 2.000 
компл. 1.900 
парче 900 
парче 500 
парче 500 

2) од синтетички 
и мешаници. 
волна): 

ткаенини 
(до 50% 

а) палта парче 1.900 
б) мантили парче 1.700 
в) костими компл. 1.300 
г) фустани парче 800 
Д) здолници парче 500 
ѓ) панталони парче 500 
е) облеки за скијање: 

1) за жени: 
а) 1акни парче 800 
б) панталони парче 500 
в) комплет од еден 

дел парче 1.400 
г) нараквици чифт 350 

2) за деца: 
а1 јакни парче 300 
б) панталони парче 250 
в) комплет од еден 

дел парче 600 
г) нараквици чифт 100 

400 
206 

650 
400 

пакет 1.000 

парче 
парче 

kg 
kg 

3) од памучни и цел-
-ткаенини и меша-
вини (до 50% син-
тетика): 
а) мантили парче 1.200 
б̂  фустани парче 650 
в) здолници: 

1) „blue ieans" парче 400 
2) други парче 300 

г) панталони: 
1) .,blue ieans" парче 400 
2) други парче 300 

4) виндјакни, од сите 
видови ткаенини: 
а) без влошка парче 600 
б) со влошка парче 800 

5) блузи од сите видо-
ви ткаенини: 
а) „.blue ieans" 
б) други 

6) детска облека: 
а) волнена 
б) друга 

7) комплети за бебиња 
24 62.01 Ќебиња: 

1) од длака од камила парче 1.400 
2) од волна: 

а) за едно лице парче 750 
б) за две лица парче 1.000 

3) од памук парче 200 
4) од синтетички влакна парче 500 

25 62.02 Рубелина креветска, рубе-
лина за на маса и завеси: 
1) чаршафи: 

а) јоргански: 
1) платно парче 160 
2) дамаст парче 200 

б) креветски: 
1) за еден кревет 

(лице) парче 70 
2) за два кревета 

(лица) парче 130 
2) кадафи: 

а) платно . парче 55 
б) дамаст парче 65 

3) прекривхи за кревет: 
а) за едно лице парче 300 
б) за две лица парче 500 

4) чаршафи за на маса: 
а) печатено платно парче 70 
б) дамаст парче 150 

5) трпезни гарнитури: 
а) печатено платно: 

1) за 6 лица гарнит. 200 
2) за 12 лица гарнит. 250 

б) дамаст: 
1) за в лица гарнит. 300 
2) за 12 лица гарнит. 450 

6) завеси. од синтетички 
влакна kg 500 
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150 

чифт 1.600 
чифт 850 

600 
550 
300 

чифт 

чифт 
чифт 
чифт 

чифт 
чифт 
чифт 

парче 
парче 

kg 
kg 

kg 
kg 

400 

480 
440 
240 

560 
800 
320 

250 
200 

26 63.01 Употребувани предмети за 
облека и употребувани 
обувки kg 

27 64.01 Чевли за скијање: 
1) за возрасни 
2) за деца 

28 64.02 Обувки со ѓон од при-
родна или пресувана кожа: 
1) чевли: 

а) машки чифт 
б) женски чифт 
в) детски чифт 

2) чизми: 
а) машки чифт 700 
б) женски чифт 1.000 
в) детски 

29 64.04 Обувки со ѓон од други 
материјали: 
1) чевли: 

а) машки 
б) женски 
в) детски 

2) чизми: 
а) машки 
б) женски 
в) детски 

• 30 66.01 Чадори: 
1) на расклопување 
2) со рачка 

31 69.11 Садови и други предмети 
што се употребуваат во до-
маќинството или за тоалет-
ни цели од порцелан: 
1) еднобојни 
2) повеќебојни 

32 69.12 Садови и други предмети 
што се употребуваат во до-
маќинството или за тоалет-
ни цели од други видови 
керамика: 
1)-еднобојни 
2) повеќебојни 

33 70.13 Производи од стакло што 
се употребуваат за на маса, 
кујна канцелар^а за внат-
решна декорација и сл.: 
1) од кристал: 

а) брусен kg 
б) друг (леан) kg 

2) од друго стакло kg 
34 73.36 Печки: 

1) на цврсти горива, обични парче 2.500 
2) на течни горива: 

а) до 5000 kcal парче 2.800 
б) над 5000 kcal парче 3.200 
в) со автоматска регула-

ција на топлината: 
1) обични парче 3.000 
2) обложени со кера-

мика парче 4.000 

3) камини парче 5.000 
4) камини обложени 

со керамика парче 6.000 
3) на гас: 

а) без електромагнетно 
палење: 
1) до 2000 kcal парче 2.100 
2) над 2000 kcal парче 2.300 

б) со електромагнетно 
палење 
1) до 2000 kcal парче 2.200 
2) над 2000 kcal парче 2.700 

в) камини со автоматска 
регулација на топли-
ната . 
1) до 5000 kcal парче 4.500 
2) над 5000 kcal парче 5.000 

4) Шпорети за домаќинот 
вото: 
а) на цврсти горива парче 2.300 
б) на течни горива до 

5000 kcal парче 3.000 
в) на гас: 

1) со три пламени парче 2.800 
2> со четири пламени парче 3.100 

5) гасни решоа пламен 150 
6) гасни бојлери — проточ-

ни: 
а) до 5 литри во минута парче 1.000 
б) над 5 до 10 литри во 

минута парче 1.500 
в) над 10 до 15 литри во 

минута парче 2.000 
35 73.37 Радијатор*: 

1) од леано железо kg 
2) од челичен лим kg 

36 73.38 Садови: 
1) емајлирани kg 130 
2) од не'рѓосувачки челик kg 180 

90 37 76.16 Радијатори од алуминиум kg 75 
120 38 84.06 Мотори за чамци; под*-

вижни: 
1) до 6 КЅ КЅ 
2) над 6—8 КЅ КЅ 
3) над 8—10 КЅ КЅ 
4) над 10—14 КЅ КЅ 
5) над 14—18 КЅ КЅ 

39 84.15 Ладилници-фрижидери за 
домаќинството: 
1) обични литар 
2) комбинирани со конзер-

ватор (длабоко ладење): 
а) со конзерватор до 80 

литри литар 
б) со конзерватор над 80 

литри литар 
3) комбинирани: електрич-

но-гасни литар 
4) конзерватори-апарати за 

длабоко ладење: 
а) разладни витрини литар 
б) разладни ормани литар 

120 
180 25 

20 

350 
250 
100 

2.000 
1.800 
1.600 
1.400 
1.200 

16 

18 

20 

60 

18 
22 
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40 84.16 Апарати за пеглање за до-
маќинството. со валјаци: 
1) без статив (се монтираат 

на маса) широчина на 
валјакот до 56 cm 

2) со статив, широчина на 
валјакот; 
а) до 74 cm 
б) над 74 до 85 cm 

3) со склопувачки статив, 
широчина на валјакот: 
а) до 65 cm 
б) над 65 до 74 cm 
в) над 74 до 85 cm 

41 84.18 Кујнски прочистувачи на 
воздух (напи) со филтер и 
вентштатор 

42 84.19 Машини за миење садови 
за домаќинството: 
1) за 6 липа 
2) над 6 до 8 лица 
3) над 8 до 10 лица 
4) над 10 до 12 лица 
ЗАБЕЛЕШКА: За машините 
за миење садови со вграден 
мијалник (орманче) царинс-

ката основица се зголему-
ва за 1.500 динари 

43 84.37 Машини за рамно плетење 
без постамент за Домаќинст-
вото. нето тежина До 20 kg: 
1) едноредшг 

а) без програматор 
б) со програматор 

2) дворедни* 
а) без програматор 
б) со програматор 

44 84.40 Машини за перење и су-
шење рубелина. за дома-
ќинството: 
1) за перење — автоматски 

(до 5 kg сува рубелина): 
а) со повеќе програми 

(претперење, перење 
и пентрифугирање): 
1) до 600 обрти/мин. 

2) над 600 обрти/мин. 

б) Superdrv, Trockner (со 
претперење перење, 
пентпифугирање и су-
шење) : 
1) до 600 обрти/мин. 

2) над 600 . до 1000 
обрти/мин. 

3) над 1000 обрти/мин. 

парче 2.300 

парче 4.400 
парче 4.900 

парче 3.300 
парче 4.900 
парче 6.000 

парче 1.800 

парче 4.800 
парче 5.200 
парче 6.000 
парче 7.000 

парче 3.500 
парче 5.000 

парче 8.500 
парче 11.000 

1 kg 
сува 
рубе-
лина 1.200 
1 kg 
сува 
рубе-
лина 1.500 

1 kg 
сува 
русе-
лин а 
1 kg 
сува 
рубе-
лина 
1 kg 
сува 
рубе-
лина 

1.600 

2000 

2.400 

2) за сушење: 
а) центрифуги: со капа-

цитет до 3 kg 
б) центрифуги со капа-

цитет над 3 до 5 kg 
в) калорифери 

45 84.41 Машини за шиење во дома-
ќинството: 
1) со ножен погон 

а) кабинет 
б) други 
в) глави 

2) со електричен погон: 
а) обични праволиниски: 

парче 1.100 

парче 1.50(1 
1 kg 
рубе-
лина 1.200 

парче 3.106 
парче 2.600 
парче 2.100 

46 84.47 

47 84.49 

48 84.51 

1) кабинет парче 4.000 
2) други парче 3.400 
3) глави парче 3.000 

б) цик-пак: 
1) кабинет парче 5.400 
2) носиви (портабл) парче 4.600 
3) глави парче 3.700 

в) автоматски цик-цак: 
1) кабинет парче 6.100 
2) носиви (портабл) парче 5.300 
3) глави парче 4.500 

г) суперавтоматски цик-
-цак: 
1) кабинет парче 6.900 
2) носиви (портабл) парче 6.100 
3) глави парче 5.200 

3) постаменти за шивач-
ки машини: 
а) кабинет парче 1.700 

б) други парче 900 
Кружни пили (циркулари) 
на" постамент со електро-
мотор со јачина: 
1) 1,5 KW парче 4.260 
2) 2,2 KW парче 4.500 
3) 3 KW парче 4.700 
Верижни пили за рачна упо-
треба, со мотор со внатреш-

1.500 но согорување КЅ 1.500 
Пишувачки носиви (пор-
табл) машини: 
1) пишувачки машини до 7 

cm височина со ковчег: 
а) валјак со широчина 

23 cm парче 1.70U 
б) валјак со широчина 

1.800 24 cm парче 1.800 
2) пишува чки машини над 7 

до 15 ? т височина со 
ковчег: 
а) валјак со широчина 

24 cm парче 4.800 
6) валтак со широчина 

5.800 33 cm парче 5.800 
ЗАБЕЛЕШКА Ако наведе-
ните машини се електрични 
царинската основица се зго-
лемува за 40%. 
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49 85.01 Електрични мотори и ис-
правувач!™ апарати: 
1) електрични мотори со 

јачина: 
а) 0,12 kW парче 
б) 0,18 kW парче 
в) 0,25 kW парче 
г) 0,31 kW : парче 
д) 0,55 kW парче 
ѓ) 0,75 kW парче 
е) 1,1 kW парче 
ж) 1,5 kW парче 
зТ 2,2 kW парче 
ѕ) 3 kW парче 
и) 4 kW парче 

2) стабилизатори за телеви-
зори: 
а) за црно-бели 
за приемници во боја 

50 85.06 Електромеханички апара-
ти за домаќинство со вгра-

ден електричен мотор: 
1) правосмукалки: 

а) до 400 W 
б) над 400 до 600 W 

над 600 до 800 W 
г) над 800 до 1000 W 

2) апарати за мелење и ме-
шање на животни на-
мирници (миксери, со те-
жина до 5 kg): 
а) обични-рачни 
б) универзални-трпезни 

3) мелници за кафе (тежи-
на до 1 kg) 

51 85.12 Електротермички уреди за 
домаќинство: 
1) електрични грејачи за 

вода-бојлери: 
а) до 10 литри 
б) над 10 до 30 литри 
в) над 30 до 60 литри 
г) над 60 до 80 литри 
д) над 80 до 100 литри 
ѓ) за секој натамошен 

литар над 100 литри, 
царинската основица 
се зголемува за 35 ди-
нари 

2) електрични грејалки (ка-
лорифери) со термостат и 
вентилатор 

3) камини 
4) електрични радијатори со 

термостат 
5) електрични рачни апара-

ти за сушење коса — фе-
нови : 
а) обични: 

1) до 500 W 
2) над 500 W 

б) комплет со чешли, ка-
па и црево 

1.200 
1.300 
1.500 
1.550 
1.700 
2.000 
2.400 
2.900 
3.500 
4.200 
5.000 

6) завивачи на коса: 
а) завивани парче 300 
б) комплет со чешли парче 450 

7) куќни хауби со статив, до парче 500 
1200 W 

8) електрични шпорети: 
а) со три греј ни плочи: 

1) обични парче 2.000 
2) со една експрес 

плоча парче 2.300 
3) со две експрес пло-

чи парче 2.600 
б) со четири греј ни пло-

чи: 
1) обични парче 3.000 
2) со една експрес 

плоча парче 3.300 
парче 450 3) со две експрес 
парче 950 плочи 

4) со една експрес и 
една автоматска 

парче 4.000 

плоча 4 парче 4.800 

1.000 5) со две експрес и парче 1.000 една автоматска 
парче 1.500 плоча парче 5.500 
парче 2.000 6) со една експрес и 
парче 2.600 две автоматски 

плочи парче 7.000 
9) комбинирани шпорети на 

гас и електрична струја: 

560 
а) со три пламени и една 

парче 560 електрична плоча парче 3.200 
парче 1.300 б) со четири пламени и 

200 
една електрична 

парче 200 плоча 
в) со два пламена и две 

парче 3.400 

електрични плочи парче 3.500 
г) со. три пламени и две 

електрични плочи парче 3.700 
парче 700 д) со четири пламени v парче 

850 д) со четири пламени v парче 850 две електрични 
парче 1.300 плочи парче 4.000 
парче 1.400 10) електрични микробрано-
парче 1.600 ви печки: 

а) до 500 W парче 5.000 
б) над 500 W парче 8.000 

11) електрични пегли: 
а) обични парче 200 
б) со парно влажење парче 400 

парче 500 12) електрични термоакуму-
лациони печки со јачина: 

парче 4.000 а) 2 kW парче 4.300 

ребро 150 б) 3 kW парче 5.500 ребро 
в) 4 kW парче • 6.400 
г) 5 kW парче 7.100 
д) 6 kW парче 8.000 
ѓ) 8 kW парче 10.000 

парче 180 52 85.15 Телевизиски приемници: 
парче 250 1) посини (портабал): 

а) црно-бели. со екран: 
парче 300 1) до 25 cm парче 1.800 
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2) над 25—31 cm 
3) над 31—36 cm 
4) над 36—44 cm 
5) над 44—48 cm 

б) во боја, со екран: 
1) до 36 cm 
2) над 36 до 44 cm 
3) над 44 до 48 cm 

2) трпезни: 
а) црно-бели, со екран: 

1) до 51 cm 
2) над 51 до'63 cm 
3) над 63 cm 

в) во боја со екран: 
1) до 51 cm 
2) над 51 до 56 cm 
3) над 56 до 67 cm 

Забелешка: трпезни телеви-
зиски приемници во боја 
без вграден систем за дале-
чинско управување, царин-
ската основица се намалува 
за 1.500 динари 

53 87.10 Велосипеди без мотор: 
1) за возрасни: 

а) обични 
б) склопувачки, со преч-

ник на тркалата над 
15" 

в) велосипеди од спорт-
ска изработка 

2) за деца, со пречник на 
тркалата: 
а) до 15" 
б) над 15" 

54 87.13 Детски колички: 
1) обични 
2) длабоки 
3) комбинирани, спортски 

длабоки со посебна вло-
шка 

55 87.14 Рачни колички за превоз 
на материјали со едно тр-
кало: 
1) пластични 
2) метални 

56 92.12 Грамофонски плочи и дру-
ги регистратори на звук 
1) грамофонски плочи со 

пречник: 
а) 17 cm 
б) 25 cm 
в) 30 cm 

2) магнетофонски ленти, не-
снимени 

3) касети ЕЈеснимени: 
а) С-60 
б) С-90 
в) С-120 

парче 2.000 
парче 2.500 
парче 3.000 
парче 3.500 

парче 9.100 
парче 11.000 
парче 12.000 

парче 3.500 
парче 4.000 
парче 4.500 

парче 14.000 
парче 16.500 
парче 18.000 

т 

листа, царинската основица ја утврдува царинарни-
цата со процена, врз основа на просечните цени на 
странските пазари и просечните трошоци на прево-
зот и доставувањето до југословенската граница, во 
претходната година во смисла на член 42 ст. 2 и 3 од 
Царинскиот закон. 

3 Со денот на влегувањето во сила на оваа лис-
та престанува да важи Листата на царинските осно-
вици за стоките што југословенски и странски др-
жавјани ги увезуваат, односно примаат од странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78). 

4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ. 

Бр. 17093/1-78 
5 февруари 1979 година 

Белград 

- Директор, 
на Сојузната права за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 

парче 1.300 

парче 1.500 

парче 3.000 

парче 800 
парче 1.000 

парче 800 
парче 1.000 

парче 1.500 

парче 550 
парче 500 

парче 20 
парче 60 
парче 80 

0,30 

парче 30 
парче 40 
парче 60 

2. За стоките што југословенски и странски др-
жавјани непосредно ги увезуваат, односно примаат 
од странство, што не се опфатени со точка 1 од оваа 

147. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на врши-
телите на услуги и претставниците на корисниците 
на услуги склучуваат 

С П О Г О Д В А 
ЗА ПРОМЕНА ЦА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРО-
ДРОМСКИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУ-

ШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Претставниците на вршителите на аеродром-
ски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај 
и претставниците на корисниците на аеродромски 
услуги во внатрешниот воздушен сообраќај на 15 
јули 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за 
промена на затечените цени за аеродромски услуги 
во внатрешниот воздушен сообраќај со тоа што 
вршителите на услуги на користење полетно-слет-
ни патеки, престој на воздухоплови на аеродром и 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, 
багаж, стоки и пошта, можат своите затечени цени 
што важеле на 31 декември 1977 година, при по-
стојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
60/о. Зголемувањето на цените ќе се извр!пи според 
одредбите од Спогодбата. 

Зголемувањето на цените од став 1 на оваа 
точка ќе се применува врз редовниот домашен со-
обраќај и комерцијалниот домашен чартер-сообра-
ќај . 

Надоместот што се наплатува од патниците во 
внатрешниот воздушен сообраќај може да се зго-
леми така што да изнесува до 11 динари за патник. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека услугите од точка 1 на' оваа спогодба ќе ги 
вршат односно дека ќе ги користат според цените 
и под условите што "се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде своја согласност Сојуз-
ниот завод за цени, со решение бр. 5610 од 15 ф е -
вруари 1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата, освен одредбата за надоместот од пат-
ниците, што ќе се применува од денот на влегува-
њето во сила на оваа спогодба. 

Претставници на вршителите на услуги: „Аеро-
дром Београд" - Белград, „Аеродром Загреб" 
- Загреб, „Аеродром Љубљана — Пула" - -
Љубљана, „Аеродром Сплит" - ' Сплит, „АерО-
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дром Дубровник" - Дубровник, „Аеродром Ри-
јека" - Риека, „Аеродром За дар" — Задар, 
„Аеродром Марибор" - Марибор, „Аеродром 
Сарај ево" - Сараево и „Аеродром Охрид" — 
Охрид. 
Претставници на корисниците на услуги: „Југо-
словенски аеротранспорт" — Белград, „Авио-
-генекс" — Белград и „Инекс-адриа авиопро-
мет" — Љубљана. 

148. 

Брз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СРЕД-
СТВА ЗА ПРЕМАЧКУВАЊЕ, СИНТЕТСКИ СМО-

ЛИ И ПИГМЕНТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 октомври 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за средства за премачкување, 
синтетски смоли и пигменти, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени за 
2 динара за килограм, како и да извршат усогласу-
вање заради преминување на малопродажни цени, 
при постојните услови на продажбата што се на-
ведени во Спогодбата, а според ценовниците што се 
составен дел на Спогодбата. 

Цените од ценовниците важат како цени во 
прометот на мало, без данок на промет. Во тие цени 
е вклучен процентот за покритие на трошоците во 
прометот, и тоа: до 22% за покритие на трошоците 
во прометот на мало, до 10% за покритие на тро-
шоците во прометот на големи продажни системи 
На бои и лакови, односно до 8% за покритие на 
трошоците во прометот на големо, вклучувајќи ги 
трошоците на амбалажата и транспортот. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр, 5589 од 16 февруари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: 20 произво-
дители потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

149. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАК-
ЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУС-

ТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 декември 1978 го-

дина склучија и ^потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стаклена амбалажа за ин-
дустријата. со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, до 110/о. 

2. Учесниците на оваа спо.годба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени во спогодбата. 

3. На бваа спогодба даде согласност Сојузниот за-
вод за цени, со решение бр. 6543 од 14 февруари 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот лен 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден во 
Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Стража" 
— Хум на Сутли, Српска фабрика стакла — Па-
"раќин, Стекларна — Храстник и индустрија за 
стакло и стаклени' влакна — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ра-
д е с к а " — Раденци, ХЕПОК" - Мостар, ,.НА-
ВИЛ" — Земун, „Врњци" — Врњачка Бања, 

- „Прокупац" — Белград, Творница уља - Загреб, 
„Бадел-Винопродукт" - Загреб. ,.Вино-жупа" 
— Александровац, „Талис" — Марибор. ..Проку-
пац" - Прокупле, „Таково" - Горњи Милано-
в а ^ „Србијанка" — Валево, „Чачанка" - Чанак, 
„Буковичка Бања" — Аранѓеловац. ,.Шапчанка" 
— Шабац, Здравилшче — Рогашка Слатина, 
„Амфора" — Макарска, „Истравино" — Риека, 
„Фабрика уља" - Крушевац, „Витал" — Врбас, 
„Мараска" — Задар ,.Знечево" — Славонска По-
жега. ,.Милодух" — Крагуевац, , Ж У П С К И П У Б Ч Н " 
— Крушевац, „ДуброЕачки подрум" — Дубров-
ник, „Винарија" — Имотски. „Нектор" - Нова 
Градишка. Ќметијски комбинат - Птуј. ,,Мелеќе" 
— Љубљана, Кметијски комбинат — Радгона, 
Пивара ,.Унион" — Љубљана, Пивара — Скопје, 
Пивара „Требјеса" — Никшиќ, „Тиквеш" - Ка -
вадарци, ,Грозд" — Струмица, ,.Повардар.те" 
— Неготино. Пивара — Прилеп, „Далмацијавино" 
— Сплит, „Фруктал-алко" — Љубљана и Пиво-
вара и виногорје Осиек, 

150, 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35-72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗЕТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АМ-

БАЛАЖА ОД ЦРН И ПОЦИНКУВАН ЛИМ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за амбалажа од црн и поцин-
куван лим, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, и тоа за: 

1) бочви од различни димензии и различни де-
белите на лим, бојосани, небојосани и по-
цинкувани до 80/о; 

2) канти и хобок до 64/о. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
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ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите Што се придвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6825 од 12 февруари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Новопак" 
— Нови Сад, „Козара" — Новска, „Лим" — Заг-
реб, „Пролетер" — Белград, „Мебош" — Босан-
ски Шамац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Измехгите и дополне-
нијата на Буџетот на федерацијата за 1978 година, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 70/78, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

Во член 2 точка 4 износот: „2.616,662.000" се за-
менува. со износот: „2.476,685.000", износот: 
„1.170,724.000" со износот: „1.108,090.000", износот: 
„3.556,627.000" со износот: „3.366,400.000", износот: 
„5.093,598.000" со износот: „4.821,162.000", износот: 
„5.563,583.000" со износот: „5.265,988.000", износот: 
„381,067.000" со износот: „306.694.000", износот: 
„2,360,499.000" со износот: „2.234,241.000", износот: 
„2.361,259.000" со износот: „2.361,254.000", а износот: 
„84,141.000" - со износот: „79,641.000". 

Во точка 5 износот: „82.345,901.000" се заменува 
со износот: „82.345,201.000". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 19 февруари 1979 година. 

По извршеното споредување на изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Буџетот на федера-
цијата за 1979 година, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78, се поткрале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГО-

ДИНА 

1. Во Билансот на приходите и расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1979 година, во Вид 06. 
Царини и посебни давачки, во потформата на при-
ходите 06-2-4 Посебна такса на увезени стоки из-
носот: „6.801,460.000" се заменува со износот: 
„7.243,460.000". 

2. Во Посебниот дел на Буџетот на федерација-
та за 1979 година се вршат следните исправки: 

— во Раздел 1. Претседателство на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, во по-
зиција 6 01-2-2 Патни трошоци, износот: „1,000.000" 
се заменува со износот: „1,100.000"; 

— во Раздел 5. Сојузен извршен совет, во по-
зиција 90 01-2-2 Средства за потреби на работата 
на' К,омисијата на СЕВ, износот: „2,000.000" се за-
менува со износот: „2,200.000"; 

— во Раздел 10. Сојузен општествен правобра-
нител на самоуправувањето,, во позицијата 179 
01-2-3 наместо зборот: „Трошоци" треба да стои 
зборот: „Работи"; 

— во Раздел 12. Сојузен секретаријат за над-
ворешни работи, во колона Вкупно Раздел 12 (по-
зиции 188 до 221), износот: „1.874,505.104" се замену-
ва со износот: „1.874,505.140"; 

— во Раздел 14. Сојузен секретаријат за внат-
решни работи во позиција 245 наместо Распоредна 
група: „03-2" треба до стои: „03-1", а во позиција 
246 наместо Распоредна група: „03-2" треба да стои: 
„03-1"; 

— во Раздел 15. Сојузен секретаријат за фи-
нансии, во Глава 2, Сојузен девизен инспекторат, 
во позиција 314 03-1 Купување на деловни просто-
рии, износот: „12.500.000" треба да се подвлече; 

— во Раздел 16. Сојузен секретаријат за над-
ворешна трговија, во позиција 322 01-2-2 ТРОШОЦИ 

на странски и домашни делегации, износот: 
„2,555.000" се заменува со износот: „2.550.000"; 

— во Раздел 22 Сојузен комитет за сообраќај 
и врски, во Глава 2. Сојузна управа за контрола 
на летањето, во колона Вкупно основна намена 01, 
износот: „307.654.000" се заменува со износот: 
„307,654.700"; во Глава 3. Сојузна управа за радио-
врски во позиција 525 наместо Распоредна група: 
„01-2-2" треба да стои: „01-2-3"; во позиција 526 
03-1 Финансирање на програмата за развој и мо-
дернизација на работата врз планирање на фрек-
венциите и контрола на радиоврските, износот: 
„17.500.000" треба да се подвлече; во колона Вкуп-
но Раздел 22 износот: „902,333.600" се заменува со 
износот: „902,353,600"; 

— во Раздел 23. Сојузен комитет за труд, по 
позиција 571 01-2-2 се додава нова позиција, која 
гласи: 

„572 01-2-2 Набавка на опрема 2,000.000"; досе- , 
гаѓаната позиција 572 станува позиција: „573"; ; 

— во Раздел 24. Сојузен комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, во позиција 598, 
износот: „9.457,000.000" треба да се подвлече; 

— во Раздел 31. Сојузен хидрометеоролошки 
завод, во позиција 697 наместо Распоредна група: 
„01-2-1" треба да стои: „01-2-2", а во позиција 710 
износот: „18,000.000" треба да се подвлече; 

— во Раздел 34. Сојузен завод за мери и ска-
поцени метали, во позиција 754, наместо Распор'ед-
иа група: „03-3" треба да стои: „03-1"; 

— во Раздел 42. Служба за работи на преведу-
вањето, во позиција 826 01-2-2 Надомест на лични-
те доходи и други примања на функционерите, из-
носот: „334.000" се заменува со износот: „334.100"'; 

— во Раздел 46. Дејност на општествемо-поли-
тичките и општествените организации, зборовите: 
„07-3 За општествено-политичките организации" се 
бришат, а по позиција 884 07-3 се додаваат три нови 
позиции, и тоа: „885 07-3" која се однесува на из-
носот: „83,911.000", позиција: „886 07-3" која се од-
несува на износот: „15,000.000" и позиција: ,387 
07-3" која се однесува на износот: м22,000.000": до-
сегашната позиција: „885" станува позиција „888", 
а позиција: „886" — позиција: „889"; во колона 
Вкупно Раздел 46 наместо зборовите: „(позиции 852 
до 886)" треба да стојат зборовите: „(позиции 852 
до 889)". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 19 февруари 1979 година. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чишић-Пурић Саве Јелена, Чурић Алије проф. 
др Хајрудин, Кожељ Франца Божо, Медић Ахме-
та Хусеин, Прајнингер Собјеслава Радослав, Селе-
сковић Салиха Харун, Сердаревић Мухамеда Мен-
сур, ч^ушко Јосипа Велибалд. Шишић Рагиба Мех-
мед, Топчић Шачира Заим, Винтерхалтер Драгути-
ва Милан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Черкез Љубомира Владимир, Чиповић Петра 
Блажо, Кохут Јуре Фрањо, Куленовић Су леј мана 
Цемал, Лончаревић Раме Рахман, Маслић Шаћира 
Шукри ја, Мићић-Туфо Ђорђа Зора, Михулић Ан-
тена Марио, Педало Лазе Јово, Смаилбеговић Ја -
хира Смаил, Суџуковић Хамдије Махмут-Машо; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Барбарић Станка Радослав, Реџеповић Јунуза 
Асим; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Стјепана Јуре, Бацковић Петра Љубомир, 
Бјелчић Миј е Бранка, Божановић-Шуман Лозре 
Ана, Ћурић Спасоја Крсто, Давидовић Вида Милан, 
Дејановиќ Фрање Стипе, Френо Салке Ешреф, Ј а -
њушевић Живка Милорад, Јуришић Анте Стипо, 
Капиџић Јусуфа Амир, Клачар Омера Исо, Крлић-
беговић Мустафе Реуф, Реџић Бећира Хусеин, Ре-
сулбеговић Сабита др Мухамед-Вахдет, Тепавац 
Милана Будимир,' Топалић Бешка Лука, Тривунић 
Васе Здравко, Трниниќ Душана Димитрије, За јко-
вић Назифа Дервиш; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кои општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Марушић Ивана Фрањо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ахметспахић Махмута Сулејман, Алт Ђованија 
Серђо, Бачвић Сулејмана Џемал, Баковић Мехе 

Шефик, Балта Тајиба Џемал, Бошњак Новице Гој-
ко, Божић Ивана Стјепан, Чолаковић Салиха Ах-
мет, Чемић Халида Ибрахим, Дефтедаревић Ибра-
хима Џевахира, Горски-Полич Томе Љубица, Гртић 
Мирка Славко, Гудељ Спасоја Никола, Хајдаревић 
Шерифа Узеир, Хараминчић Ладислава Владимир, 
Иванишевић Симе Даница, Ивановик Николе Ми-
лан, Карабашић Хасије Мустафа, Коњевић Ђуре 
Благоје, Костовић Мате Јосип, Кривокапић Благоја 
Стеван, Кунић-Ћишић Сулејмана Садета, Куриџа-
Пешић Драгутина Маргита, Куртагић-Хаџиоме-
ровић Османа Ферида, Лога Теуфика доц. др Сло-
бодан, Маринковић Милоша Никола, Мемић-Хот 

Реџе Џевахира, Михић Саве Борислав, Мухидиновић 
Ахмеда Мухидин, Музур Нурије Незир, Нинковић 
Косте Љубо, Петковиќ Петра Цвијета, Ракос Вац-
лава Вацлав, Ромић Ђуре Душан, Салихагић-Диз-
дар Емина Сидика, Симић Јанка Милан, Смаилбе-
говић Душана Косовка, Шахбеговић Хусе Асим, 
Вишо Хусе Мустафа, Вукашиновић Милије Стево, 
Зађеловић Бернарда Антун, Зулић Хусеина Сабит; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ајдиновић Муниба Зијо, Алагић Едхема Смајо, 
Алисаховић Узеира Алија, Андраковић-Мунижаба 
Рада Драгица, Аралица Милана Љубомир, Арпаут 
Асима Ферид, Авдић Бајре Јусуф, Бабић Николе 
Ђоко, Бандовић Лакића Милован, Банко Јосипа 
Иван, Бањац Рада Миленко, Бањац Павла Радован, 
Баркић Илије Мијо, Башић Асима Хуснија, Бати-
зић Кићуна Ђорђије, Бећировић Мухамеда Мубера, 
Берић Благоја Недељко, Билић Петра Илија, Билић 
Луке Мато, Бјелчић Иве Мирко, Бјелица-Лечић 
Душана Станицава , Богданић Ибре Рашид, Бор-
чак Алије Фуад, Братић Душана Драгомир, Брчка-
лија Хавана Кемал, Буди ја Шиме Кажимир, Буха 
Спасоја Миливоје, Бухић Ми лутина Бранко, Црно-
горац Видака Момчило, Цуцулис Алексе Јанез, Ча-
ушевић Мује Рамиз, Чеиф Мехмеду Шемсудин, Че-
љо-Ресић Мехмеда Расема, Чишић Хусе Хусеин, 

Чизмо Мује Адем, Чоловић Петра Никола, Чор-
баџић-Хаџихалиловић Смаил а Бахри ја, Чворић Бо-
жидара Љубисав, Дајић Салиха Хамдија, Дарман 
Јусуфа Мехмед, Делалић Османа Омер, Дероња 
Емина Салих, Дероњић Јозе Јања, Дивљан Илије 
Радован, Доманагић Ћазима Мухамед, Драчо Хам-
де Салих, Дугоњић Јозе Иво, Дувњак Ибре Хусо, 
Ђекић Адама Новак, Ђиханић Омера Смајо, Ђукић 
Радоша Иван, Ђукић Драгутина Миломир, Ђури-
чић Петра Бошко, Фетић Малића Алија, Филипо-
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вић Ахмета Фериха, Филиповић Ејуба Омер, Фили-
повић Иедељка Сергије, Францисти Петра Петар, 
Гаврић Николе Цвијан, Главаш Мате Анте, Глођо 
Ибрахима Муниб, Гојић Вида Свето, Грачић Мех-
меда Салих, Грбић Милоша Јово, Гуроцић Ђорђа 
Тодор, Хаџимахмутовић-Оручевић Омера Нијаза, 
Хајдарпашић Салке Исмет, Хајдарпашић Алије 
Муса, Хасинбеговнћ Ибре Зајко, Хасанић Махмута 
Џафер, Хето Ахмета Исмет, Хоџић Ибрахима Фик-
рет. Хоџић Хусе Хасиб. Хоџић Назифа Мирсад, 

Хрват Мустафе Хасан, Хубаи-Агоштон Јаноша 
Јелена, Ибруљ Ахмета Мустафа, Игњатовић Осто-
је Срђа, Илић Божидара Борис, Имамовић Муста (зе 
Шаћир, Исаковић Раме Мустафа. Исламбеговић 
Алије Сеад, Јаловчић-Коро Сулејмана Шефика, 
Јамаковић Ахмета Мујо, Јанковић Јове Веселинка, 
Јањић Лазара Ралан, Јан,ош Алије Мехмед. Јаш-
кић Махмута Мухзрем, Јеловац-Гојковигћ Душана 
Даница, Јоњић ,Фрање Казимир, Јосић Р1лије Или-
ја, Јосиповић Анте Игњац, Јовановић-Грбац Звон-
ке Ана. Јовановић Луке Богдан, Јовановић Спасоја 
Миленко, Јовановић-Смаилбеговић Тахира Муке-
лефа, Јовановић Мила Владимир, Јовић Николе 
Саво. Кадић Фериза Абдулах, Калајџић Алије 
фет, Камењаш Мустафе Салем, Капетановић Си-
нана Есма, Карајлић Мехмеда Касим, Кастратонлћ-
-Станишљевић Ђорђа Олга, Керезовић Марка Војо, 
Кесић Нелељка Здравко. Кнежевић Николе Милан, 
Колобарић К анимира Фердо. Кордић Стјепана Мар-
ко. Корјенић-Чаушевић Омера Фатима, Косо ^де-
ма Хазим, Ковач Радована Гојко, Кркалић Мехмед 
да Мехмедалија. 

Куребеговић Ахмета Нијаз, Кузмић Саве В о и -
слав, Лаловић Гавре Станко, Лажетић-Полозана 
Мушана Самија, Лигата Мехе Смајл, Лисак Муста-
фе Изет, Лопата Раимунда Рудолф. Лопатки Нико-
ле Евгеније, Лукић Милоша Јован, Љешевић 
ле Шпиро, ,Махмутефендић Хасана Абас, Маљић 
Ибре Алија, Марјановић-Вукадин Анте Јозефтша, 
Марковић Владимира Доброслав, М а т о в а Милана 
Драгољуб, Медошевић Алије Хилмо, Милачовић-
-Јунузовић Алије Умихана, Милетовић Иве Људе-
вит, Милеуснић Рајка Небојша, Милојевић Спасоја 
Душан, Мирковић Предрага Никола, Митрошевић 
Саве Јелена, Митрић Луке Ђорђе, Моравец Михај -
ла Хинко, Мостарад Нике, Анто, Мршић Жарка 
Марко, Муфтић Мустафе Ибрахим, Мехметбеговић 
Хамдтгје Аго, Мујачић Арифа Фехим, Мујезиновић 
Махмута Заим, Мујић Хасана Хасан, Мујкановић 
Јусуфа Адем, Мустајбеговић Ибрахима Мухамед, 
Налић Мусрета Химзо, Никачевић Пере Мирко, Ни-
колић Момчила Ратк-о, Новић Мухамеда Сулејман, 
Обрадовић Крсте Којо, 

Пањковић Мојсија Милорад, Парганлија Мехе 
Мехмед, Павловић Мате Анто, Пелеш Зденка Нико-
ла, Пештек Узеира Хрустем, Петровић Милана Пе-
тар, Пиранић Садика Џемал, Побрић Мехмед а др 
Шефкет, Правица Симе Петар, Прошић Илије Дра-
гољуб, Прпа-Арсенијевиќ Петра Надежда, Пунта-
рић Мирка Јелена, Радој ичић Саве Радован, Рајић 
Стјепана Марко, Ракић Драгољуба Жарко, Ранкић 
Боже Љубомир, Ратттитовић Салиха Рашид, Ристић 
Милана Јово, Ровчанин Хаско Касим, Сѕшичевић 
Смаила Мухамед, Сарајлић Хазима Салим, Сарић 
Казимира Владо, Савичић Владе Нада, Савичић 
Јове Павле, Савковић Петра Чедомир, СаферѓОвић 

Харије Фатима,. Симанић Војина Никола, Симен-
дић Стојана Мићо, Скелеџија Ибрахима Мехмед, 
Скулић Боже Мићо, Сладић Јована Ђуро, Смаил-
хоџић Хасана Смајо, Смјечанин Фејза Мехо, Сол-
до Анте Гојко, Спајић-Топлак Томе Јагода, Станић 
Николе Гојко, Станић Мате Ивица, Станић Пе1ра 
Манда, Стефановиќ Драгоја Богдан, 

Стевановић Јована Влајко, Стевић Ђорђа Ла-
зар, Стевмћ Душана Милан, Стевовић Матије Кр-
сто, Стјепановић Роубиц Аугеиа Марија, Ступар 
Салиха Заим, Суљевић Бахе Рамеза, Сврдлих-Иве-
ља Јанка Вера, Шакало Јозе Анђелка, Шилић Или-
је^ Јела, Шиљак Адема Садика, Шимундић-Иличић 
Мате Ана, Шишић Хусе Џевдет, Шишић Авде Ка-
сим-, Шишиљ Романа Фрањо, Шкапуревић Хусејка 
Хамзалија, Шкљаревски Бориса Георгиј,. Шокић 

Мије Бранко, Табако-вић-Буоић Мустафе Фатима, 
Талајић Илије Јосип, Татарееић-Крлићбеговић Му-
хамеда Зинаида, Телаловић Ибра'хима Мујо, Томаш 
Миле Душан, Томић Јаше Јованка, Тројановић Ди-
митрија Милена. Трутина Јозе Марко, Тука Сулеј-
мана Салко. Урошивић Животе Душан, Васиљ Или-
је Маријан, Велић Рамиза Назиф, Вељовић Душана 
Мићо. Видаковић Гавре Драгица. Вилатијевић Ива-
на Милан. Вишнавац Максима Вукота. Вукаловић 
Луке Слободан, Заимовттћ Агана Нуман, Зилић Му-
стафа? Немо. Зубчевић-Муфтић Расима Кадра, Зуб-
чевић Маха Махмут, Зукан Омера Суљо, Зукано-
вић Мустафе Смајо. Живуловић Чедомира Живо-
рад, Жувела Александра Дано; 

— за . покажана хоабпост во ^ против 
непријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Мемић-Хот Реџе Џееахира; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Абинун Јожефа Розика, Богдановић Јована 
Марко, Чабријан Бранка Здравко, Чолић Мехмеда 
Сенад, Дамјановић Стојана Болчидар, Дилбер Иве 
Перо, Дујмушић-Тијанић Раденка Иконија Дупља-
нин Фрање Убавка, Филиповић Јозе Иво, Фишек 
Ибре Сулејман, Гачанин Ибре Ешрефа. Хаџихасано-
вић Хусе Миралем, Харачић Рашида Абдулах Исо-
вић-Талић Мугтафе Суада, Јусић Јусуфа Салко, 
Капетановић . Хајрудина Џевад, Карамехић-Смај-
лагић Хазима Фетхија, КарИшик-Кра дишник Муста-
фе Софија, Куљиш То,ме Томислав, Кужатко Кар-
ла Маргарета, Ловрен Тодора Драгица, Мехмедовић 
Шабана Салко, Мрђа-Марчета Борислава Љубица, 
Овчина Мухарема Ћамил, Радончић ПЈ^бана Ба ј -
рам, Спаић Нике Ивица, Шарановић Халила Халил, 
Шаренац Јована Спасоје, Шоко Стјепана Рудолф, 
Тадић Јакова Јосип, Тадијанић Метије Звонимир, 
Тодоровић Милорада Велимир, Уротнезић Животе 
Драган, Видовић Милоша Светозар, Володер-Хабул 
Хаџе Хана, Вучијак Ахмед а Шефик; 



Страна 256 - ВроЈ 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 февруари 1ЅРГ0 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТУРОТ 

Алијагић Хасана Сабит, Анић Јозе Звонко, Ба-
биќ Мирка Рајко, Бабињац Халила Мехо, Бајро-
виќ Алије Авдо, Бајровић Мухамеда Нихад, Бије-
дић Хајдина Хасиба, Босиочић Душана Драго-
мир, Бранковиќ Новка Радован, Бучан Суд еј мана 
Абаз, Будимир Ивана Борис, Бутуровић-Јуденић 
Ивана Софија, Чабаравдић Мухамеда Ахмет, Ча-
мур Миленка Радојка, Чатовић Лутвије Шефика, 
Чуњало Хасана Химзо, Ћосић Махмута Сеад, Ћук 
Милана Милка, Дабић Милоша Слободан, Делић 
Ахме Сенахид, Дујковић Миће Неделко, Ђедовић 
Алије Фикрет, Блета Бранка Слободанка, Фазлагић 
Ибре Енвер, Ганибеговић Мустафе Сабит, Х а џ и ј а ј -
дић Хусеина Сеј и д, Хасагић Омера Мухамед, Хо-
џић Алије Авдо, Хрдличка Владимира Владислав, 
Хусановић Шабана Фадил, Инић-Нинковић Гојка 
Даница, Исаковић Омера Нисвет, Иванчић Филипа 
Лука, Јеремић Славка Новак, Јурић Боже Драго, 
Кадић Сафета Авдо, Кадрић Авдије Јусуф, Кафе-
џић Незира Умија, Копривица-Буњевац Душана 
Мара, Костић Миладина Миливоје, Кубат Запма 
Хусеин, Ликић Ћемала Мехмед, Љубас Луке Анђа, 
Мијановић Митра Стојан, Мијатовић Сретена Пе-
рица, Микулић Јозе Стјепан, Мучало Звонке Зоран, 
Нишић-Стокић Спасоја Нада, Новотни Ивана4 Пе-
тар, Омерспахић Абдулаха Нихад, Панџа Анте Вин-
ко, Пашић Даута Мухамед, Пењић Алије Захид, 
Петровић Милана Који, Поњух Јакова Никола, 
Прашо Латифа Газија, Пушић Марка Анто, Ради-
војша Раде Душан, Радовановић Димитрија Дим-
иќ), Рангелов Данила Рангел, Саватић Николе .Љу-
бомир, Стовраг Омера Вехид, Ступар Салиха Тга-
зим, Супић Романа Мирјана, Шабанввић Алије Са-
фет, Шехић Халила Изет, Шеховац4 Косте Митар, 
Шкобаљ Николе Гојко. Танасић ,Лазе Стојан, Теф-
тедарија-Хасибовић Салиха Емина, Тодић Остоје 
Премил, Варешлија Халида Фарук, Виђен Петра 
Никола, Зилић Хасана Енес: 

- за заслуги и поситигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Брулић Хајрадина Јусуф, Кепник Фрање Вин-
ко. 
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