
„СЛУЖБЕН л и с т НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечка в македонско издание. — 
Огласи по тарифата. — Жиро сметка 
при Народната банка ва ФНРЈ за 
претплата и одделни изданија број 

101-U. за огласи 101-11 
1-30 1-931. 

Среда, 10 септември 1958 

БЕЛГРАД 

БРОЈ Зв ГОД. XIV 

649. 

Врз основа на точката I под 1 одредбата а) од 
Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите да до-
несува прописи за нормите на интересот на крат-
корочните кредити и за нормите на интересот на 
средствата вложени ка ј банката („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА 
И ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИТЕ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

1. Интересната норма не може да биде поголема 
од 1°/о годишно на кредитите што банките ќе им ги 
одобрат на трговските претпријатија и дуќани, на 
специјализираните претпријатија за снабдување на 
селското стопанство, на специјализираните надво-
решнотрговски претпријатија, на деловните сојузи, 
на земјоделските задруги, на селскостопанските 
организации (имоти) и на селскостопанските апо-
т е к у за покривање на- запасите на средствата за 
заштита на растенијата за потребите на селското 
стопанство што ќе се наоѓаат ка ј овие стопански 
организации од 1 септември на една година до 1 
април наредната година, како и на кредитите за 
покривање на запасите на средствата за зимско 
штркање овошки што ќе се наоѓаат ка ј овие сто-
пански организации од 1 април до 1 ноември на 
една година. 

2. Максималната интересна норма од претход-
ната точка ќе се применува и на кредитите за над-
нормалните запаси на средствата за заштита на 
растенијата што од 1 септември на една година до 
1 април наредната година ќе се наоѓаат ка ј стопан-
ските организации што се занимаваат со производ-
ство на средства за заштита на растенијата, како и 
на кредитите за покривање на запасите на сред- ^ 
ствата за зимско штркање овошки што од 1 април 
до 1 ноември на една година ќе се наоѓаат ка ј сто-
панските организации што се занимаваат со прои-
зводство на средства за зимско штркање овошки. 

3. Ако кредитите од точката 1 на оваа наредба 
не бидат вратени до 1 април одосно 1 ноември, по 
тој срок на овие кредити се плаќа редовен интерес. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 08-16279/2 
30 август 1958 година 

Белград 

Го заменува 
Државниот секретар 

за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

650. 

Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за 
катастарот на земјиштата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53 и 23/56), сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СКАЛИТЕ НА КАТАСТАР-

СКИОТ ПРИХОД 

1. Во Наредбата за одобрување скалите на ката-
старскиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/57, 9/58 и 30/58) по точката 1 се додаваат две нови 
точки 1а и 16, кои гласат: 

„1а. Се одобруваат скалите на катастарскиот 
приход утврдени од Сојузната комисија за утврду-
вање на катастарскиот приход, за катастарските 
околии: цетињска, никшиќска и дурмитора^ , кои се 
составен дел од оваа наредба. 

16, Се менуваат скалите на катастарскиот при-
ход објавени како посебен прилог на „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/57 и се одобруваат новите скали на 
катастарскиот приход утврдени од Сојузната .коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход, кои 
се составен дел од оваа наредба, за следните ката-
старски околии односно катастарски општини: 

1) за сите катастарски култури на катастарската 
околија Дувно; 

- 2) за катастарската култура на градините во 
катастарската општина Коњиц на катастарската 
околија Коњиц и во катастарската општина Треби-
ње на катастарската околија Требиње; 

3) за катастарската култура на рибниците за це-
лата катастарска окблија Приедор". 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Скалите на катастарскиот приход од прет-

ходните точки ќе се применуваат за Народна 
Република Црна Гора од 1 јануари 1958 година, 
а за останал ите народни републики од 1 јануари 
1959 година. Од денот на почетокот на применува-
њето на овие скали на катастарскиот приход пре-
стануваат да важат скалите на катастарскиот при-
ход според кои дотогаш е вршено оданочувањето 
на индивидуалните селскостопански производители 
и на обврзниците на земјарина." 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 13—17804/1 
30 август 1958 година 

Белград 

Го заменува 
Државниот секретар за 

работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 
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НАРОДНА РЕПУБЛИКА: ЦРНА ГОРА 
СКАЛИ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

К л а с а н а з е м ј и ш т е т о 

КАТАСТАРСКА 1 2 3 4 5 6 7 8 
ОКОЛИЈА Катастарски приход на 1 ха во илјади динари 

Дурмиторска 
Никшиќека 
Цетињска 

40,0 
41,0 
38,0 

35,0 
35,0 
33,0 

Ниви 
26,0 19,0 
26,0 19,5 

ѕ 27,5 20,5 

13,0 
14,0 
15,0 

8,7 
8,4 

10,0 

3,4 
3,8 
5,0 

2,4 
2,2 
3,0 

Дурмиторска 
Никшиќска 
Цетињска 140,0 95,0 

Градини 

— — — — 

Дурмиторска 
Никшиќска 
Цетињска 

28,5 
42,0 
30,0 

23,0 
33,0 
25,5 

Овоштарници 
18,0 12,0 
24,5 18,0 
18,0 12,5 

14,0 — — — 

Дурмиторска 
Никшиќска 
Цетињска 

82,0 
80,0 

63,0 
55,0 

Лозја 

40,0 — 
38,0 20,5 

— — — — 

Дурмиторска 
Никшиќска 
Цетињска 

23,0 
25,0 
20,0 

20,0 
22,0 
17,5 

Ливади 
16,0 13,0 
17,5 13,0 
13,0 10,0 

\ 
9,7 

10,5 
7,3 

6,9 
7,6 
5,0 

4.8 
5.9 
3,3 

3,8 

Дурмиторска 
Никшиќска 
Цетињска 

8,4 
7,7 
5,3 

6,3 
4,2 

Пасишта 
5,6 4,2 
5,0 4,1 
3,5 2,8 

3,1 
з д 
2Д 

2,4 
2.3 
1.4 

1,4 
1,4 
0,7 

0,7 
0,7 
0,3 

Дvpмитopcкa 
Н и к ш и ћ к а 
Цетињска 

5,4 
6,0 
2,3 

4,1 
4,5 
1,8 

Шуми 
2,8 1,9 
ЗД 2,1 
1,4 1,1 

1,1 
1,3 
0,8 

0,8 
0,9 
0,6 

0,6 
0,7 
0,4 

0,3 
0,4 

Цетињска 3,0 2,0 
Трсјишта 

1,7 — — — — — 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
СКАЛИ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

К л а с а н а з е м ј и ш т е т о 

КУЛТУРА 1 2 3 4 5 6 7 8 

Катастарски приход на 1 ха во илјади динари 

Ниви 
Овоштарници 
Лозја 
Ливади 
Пасишта 
Шуми 

Катастарска околија: Дувно 
34,0 26,5 20,5 16,0 12,0 

21,5 14,0 — — 
5470 35,0 — — — 
21,0 16,5 12,0 8,0 5,9 
4,а 3,5 2Д 1,4 0,8 
7,2 6,0 4,8 3,5 2,0 

8,5 

4,2 
0,4 
1,4 

5,0 

ЗД 

0,6 

2,6 

Градини 

Градини 

Трсјишта, мочу-
ришта, рибници 

и езера 

101,0 

118,0 

14,5 

Катастарска околија: Коњиц 
Кат. општина: Коњиц 

71,0 — — 

Катастарска околија: Требиње 
Кат. општина: Требиње 

71,0 — — * -

Катастарска околија: Приедор 
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651. 
Врз основа на точката VI од Одлуката за ми-

нималните заштитни цени и за премиите во 1958 и 
1959 година за говедата и свињите со определен ква-
литет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/58 и 28/58), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите, со согласност од сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет и од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО ОСТВАРУ-
ВАА* ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА-
ТА СПОРЕД ТОЧКАТА IV ОД ОДЛУКАТА ЗА МИ-
НИМАЛНИТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ И ЗА ПРЕМИИ-
ТЕ ВО 1958 И 1959 ГОДИНА ЗА ГОВЕДАТА И 

СВИЊИТЕ СО ОПРЕДЕЛЕН КВАЛИТЕТ 
1. Стопанските организации што Дирекцијата 

за исхрана во смисла на точката ЈП од Одлуката 
за минималните заштитни цени и за премиите во 
1958 и 1959 година за говедата и свињите со опре-
делен квалитет (во натамошниот текст: одлуката) 
ќе ги определи за откуп на говеда и свињи по ми-
нималните заштитни цени, се должни за набавката, 
преработката и продажбата на свињите и говедата 
набавени во смисла на одредбите од одлуката во сво-
ето книговодство да водат посебна евиденција спо-
ред вредноста и количините. 

Од оваа евиденција мора да биде видливо кои 
количини на говеда и свињи од точката I на одлу-
ката се набавени, како и од кого, што е добиено со 
преработката на овој добиток како и на кого, кога 
и по кои цени преработките и споредните произ-
води се продадени. Ако говедата и свињите се про-
дадени во жива состојба, евиденцијата мора да ги 
содржи податоците за продадените количини спо-
ред определените видови изразени во килограми, 
како и за тоа на кој, по кои цени и со кои трошоци 
е извршена продажбата. 

Стопанските организации се должни да ја из-
вестуваат Дирекцијата за исхрана секои седум дена 
за набавените количини на свињи и говеда по ми-
нималните заштитни цени. 

2. Ако во извршувањето на работите по налог 
од Дирекцијата за исхрана (точка 3 став 2 од од-
луката) настапи штета за стопанската организаци-
ја, стопанските организации ii поднесуваат на Ди-
рекцијата за исхрана барање за надоместок на ште-
тата. 

Барањето од претходниот став стопанската ор-
ганизација го поднесува врз основа на податоците 
од евиденцијата од точката 1 на оваа наредба. 

Барањето ги содржи следните податоци: 
1) количините изразени' во килограми според 

опредлените видови на свињи и говеда набавени 
по минималните заштитни цени, со означување од 
кого, кога и со кои трошоци и извршена набавката; 

2) количините на преработките од овие свињи 
односно говеда изразени во килограми што се про-
изведени според писмениот налог од Дирекцијата 
за исхрана, со означување на кој му е извршена 
продажбата, по кои цени и со кои трошоци, како 
и на кој и" по кои цени се продадени споредните 
производи. Ако свињите и говедата се продадени 
во жива состојба, се означува количината изразена 
во килограми според видовите на добитокот, на кој 
е извршена продажбата, по кои цени и со какви 
трошоци; 

3) износ на претрпената штета. 
Стопанските организации се должни податоците 

под 1 и 2 од оваа точка да ги документираат со от-
купни блокови, фактури и калкулации. 

3. По барање од стопанската организација за 
надоместок на штетата износот на надоместокот го 
утврдува Дирекцијата за исхрана врз основа на 
извештајот од посебната комисија. 

Комисијата од претходниот став ја формира 
Дирекцијата за исхрана. Во комисијата влегуваат: 
претставник на стопанска организација, претстав-
ник на Дирекцијата за исхрана и. претставник на 
околискиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на стоковниот промет. 

Комисијата го составува својот извештај врз 
основа на поднесеното барање за надоместок на 
штетата и врз основа на податоците од евиденци-
јата од точката 1 на оваа наредба, по оценка на 
општата ситуација на пазарот поради која наста-
нала штетата, како и врз основа на увидот во 
целокупното работење на претпријатието. 

Ако стопанската организација не се сложи со 
височината на штетата утврдена од страна на Ди-
рекцијата за исхрана, може да подаде тужба до 
надлежниот стопански суд. 

4. Исплатата на надоместокот на штетата, по 
налог од Дирекцијата за исхрана, ја врши Народ-
ната банка и го одобрува износот на надоместокот 
во корист на стопанската организација .а на товар 
на сметката бр. 339568 — Надоместоци на стопан-
ските организации од работењето според минимал-
ните заштитни цени за говедата и свињите. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-15872/1 
27 август 1958 година 

Белград Го заменува 
Државниот секретар 

за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 

652. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување на највисоките продажни цени на јагленот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), а во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈА-
ГЛЕН ШТО МОЖАТ СЛОБОДНО ДА ГИ ФОРМИ-

РААТ ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 
1. По исклучок од одредбите од точ. 1 и 2 на 

Одлуката за определување на највисоките прода-
жни цени на јагленот, можат да ги формираат сло-
бодно продажните цени на јагленот рудниците на 
мрк јаглен: „Угљенокопи Преграда" — Преграда и 
„Врдник" — Врдник. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5443/1 
2 септември 1858 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

653. 
Врз основа на чл. 69 и 70 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за селско стопанство и шумарство, 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА МАРЖА И 
НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ГРОЗЈЕ-

ТО ЗА ВИНО ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА 
1. Земјоделските задруги и деловните сојузи 

при продажбата на винско грозје можат да засме-
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туваат маржа до 20fl/o. Оваа маржа се засметува 
врз договорената цена по која земјоделските за-
други и деловните сојузи купуваат винско грозје 
од индивидуалните производители според Дого-
ворот за највисоките цени на винското грозје, ви-
ното и ракијата комова („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 36/58). 

2. Селскостопанските производител«™ органи-
зации не можат да продаваат винско грозје по це-
ните повисоки од цените што ги формираат зем-
јоделските задруги и деловните сојузи во смисла 
на претходната точка. 

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа наредба се под-
разбираат франко натоварено во вагон или во 
друго превозно средство. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5543/1 
8 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

654. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-

стување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет да донесува правилници за хигиен-
ско-техничките заштитни мерки при работата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58 и 11/58), а во 
согласност со секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје и со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ 

МЕРКИ ПРИ НОРКАЧКИТЕ РАБОТИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Хигиенските и техничките заштитни мерки 
предвидени со овој правилник се применуваат при 
норкачките работи заради спречување и отстрану-
вање на опасноста по животот и здравјето на ли-
цата запослени на тие работи. 

2. Норкачки работи можат да вршат само лица 
што ги исполнуваат условите предвидени со овој 
правилник и што имаат потребна стручна спрема. 

Стручната спрема за вршење норкачки работи 
се определува со посебни прописи. 

3. Лицата запослени на норкачки работи се 
должни да се придржуваат за упатствата на про-
изводителот во поглед на ракувањето односно упо-
требата со одделни средства за работа, а одговор-
ните лица на стопанската организација се должни 
да ги запознаат претходно со овие упатства. 

4. Ако не се обезбедени хигиенските и технич-
ките заштитни мерки предвидени со овој правил-
ник, норкачот може да одбие да норка. 

Норкач смее да го помине под вода само вре-
мето определено со овој правилник. 

5. Ако со овој правилник одделни заштитни 
мерки не се поинаку определени, ќе се применуваат 
одредбите од Општиот правилник за хигиенските и 
техничките заштитни мерки при работата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50). 

6. Одредбите од овој правилник ќе се примену-
ваат и при норкачките работи што ги вршат дома-
шни стопански организации во странство, ако на-
ционалното законодавство 'на државата во која се 
вошат работите не ја забранува нивната примена. 
И УСЛОВИ НА СПОСОБНОСТА ЗА НОРКАЊЕ 

7. Да норка може лице што ги исполнува след-
ните0 услови: 

1) да не е помладо од 18 ниту постаро од 50 
години; 

2) да е високо најмалу 165 см; 
3) да има обем на градниот кош нај малу 90 см, 

со минимална екстензија од 10 см и со витален 
капацитет од најмалу 3.500 см3, и да може да го 
задржи дишењето најмалу 1 минут, како и по задр-
жаното дишење пулсот да му се нормализира н а ј -
доцна за 3 минути; 

4) да има острина на гледањето најмалу 0,8 на 
едно око и 0,5 на друго око и да не болува од дал-
тонизам (неразлккување на боите); 

5) органите за дишење, варење и мошните ор-
гани, како и срцето, крвните садови и сетилото на 
слухот, да му се наполно здрави; 

6) нервниот систем да' му е урамнотежен; 
7) крвниот притисок и седиментацијата да му 

се во нормалните граници, мочката без патолошки 
промени, а серологиката реакција на крвта на луес 
негативна. 

Норкачки работи не можат да вршат лица пре-
диспонирани на алкохолизам и наркоманија. 

Дебелост, по наод од лекар, може да биде преч-
ка за норкање. 

8. Норкање во длабочина од 36 до 60 м смеат да 
вршат само лица со возраст под 45 години, а нор-
кање над 60 м само лица со возраст под 35 години. 

Во случаите од претходниот став норкачот мо-
ра да има најмалу една година норкачка пракса. 

За норкање во длабочини повеќе од 60 м норка-
чот мора постепено да се вежба неколку дена по-
рано. 

9. На норкач ќе му се дозволи норкање ако из-
јави дека може да норка и ако од земањето на 
последното поголемо јадење на храна поминале 
на ј малу два, но не повеќе од шест часа. 

На норкач нема да му се позволи норкање: 
1) ако на денот на норкањето изјави дека не 

се чувствува добро; 
2) ако покажува знаци на возбуда или замору-

вање; 
3) ако има настинка, кијавица, ангина, синуи-

тис или катарално оболение на органите за ди-
шење; 

4) ако за последните 24 часа не излегол пона-
двор; 

5) ако пред норкањето не спал непрекинато ба-
рем 6 часа; 

6) ако на 4 часа пред норкањето пил алкохол. 
Ако норкачот покажува знаци на напиеност, 

норкањето ќе му се дозволи дури откога ќе поми-
нат 24 часа од отрезнување™. 

ТИ. ОЦЕНА НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НОРКАЧКИ РАБОТИ 

10. Оцената на способноста на кандидатите за 
норкачи ја дава комисијата што ја формира Упра-
вата за поморство и речен сообраќај. Во состав на 
оваа комисија влегуваат претставник на Управата 
за поморство и речен сообраќај, еден лекар струч-
њак за физиологија и патологија на норкањето и 
еден норкач со најмалу 5 години норкачка пракса. 

11. Оцената на способноста за норкање на нор-
качите ја дава комисијата на почетокот на секоја 
година, по правило, пред почетокот на норкачките 
работи. 

12. Норкачот кој според наодот на комисијата 
ги исполнува условите за норкање, може да ги 
врши сите норкачки работи. 

Норкачот кој според наодот на комисијата е 
ограничено способен, може да ги врши само оние 
норкачки работи што ќе ги определи комисијата и 
може да норка во длабочината што ќе ја дозволи 
комисијата. 

13. Оцената на способноста на норкачите за 
норкање ја дава комисијата во текот на годината 
во следните случаи: 

1) ако треба да врши напорни работи под вода 
во длабочина повеќе од 20 м; 

2) ако треба да норка во длабочина повеќе од 
36 м; 

3) ако тоа изречно го бара; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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4) по секое потешко оболение или повреда на 
норкачот, по бараше од лекарот што го лекувал. 

14. Норкачите што норкаат до 38 м длабочина 
мораат секои 3 месеци да се прегледаат лекарски. 

Норкачите што работат на тешки подводни ра -
боти во јака струја (на минирање и ел,) во длабо-
чина повеќе од 20 м и оние што норкаат во дла-
бочина повеќе од 36 м, се наоѓаат под постојанен 
лекарски надзор и задолжително се прегледуваат 
лекарски секои 8 дена. 

15. Оценувањето на способноста во случаите од 
чл. 11 и 13 на овој правилник го врши комисијата 
од точката 10 на овој правилник. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОИ 
ЂА И ЗА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА НОР-

КАЧИТЕ 
16. Управата за поморство и речен сообраќај, 

во согласност со Сојузниот завод за народно здрав-
је, ќе го пропише начинот за водење евиденција 
за туркањето, за здравствената состојба и за ра-
ботната способност на норкачите. 

V. ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ЗАШТИТА НА НОР-
КАЧИТЕ 

17. Со работите што, во врска со заштитата на 
норкачите, се вршат на копно или на површина 
на водата, раководи раководителот на норкачката 
екипа. 

Раководител на норкачка екипа може да биде 
само норкач. 

Раководителот на норкачка екипа ги врши осо-
бено следните работи: 

1) присуствува и го контролира украдувањето 
на потребната опрема и алат на норкачкиот чамец; 

2) ја утврдува длабочината на водата на, ме-
стото каде ќе се норка; 

, 3) го запознава норкачот со претстојната ра-
бота под вода, а ако норкаат повеќе норкачи, на 
секој му дава задача и еден од нив определува за 
раководител на работите под вода; 

4) пред почетокот на норкањето проверува дали 
на местото на работата се наоѓаат средствата за 
прва помош, ракува со долапчето за прва помош и 
се грижи да биде тоа постојано снабдено, ако за 
тоа не е определено друго лице; 

5) пред почетокот на шмркањето ја проверува 
исправноста на норкачката опрема; 

6) ја проверува исправноста на пумпата, одно-
сно компресорот и цевките за воздух, сигналното 
ј аже и херметичноста на сврзниците; 

7) го запознава норкачот оо алатот потребен за 
работа под вода; 

8) проверува дали норкачот ги познава сигнал-
ните знаци; 

9) се грижи за безбедноста на норкачот при 
спуштањето, задржувањето под вода и излегува-
њето од вода; 

10) го пресметува дозволеното време за задр-
жување на норкачот под вода и времето на деком-
пресијата, и се грижи за правилното изведување 
на декомпресијата; 

11) ја контролира работата на манометрите, 
пумпите за воздух односно компресорите и се гри-
ж и да се црпи чист воздух; 

12) се грижи сите членови на норкачката екипа 
правилно да ја вршат својата должност и да се 
придржуваат за прописите за норкањето; 

13) се грижи лицето на кое му е доверено во-
дењето на дневникот за норкање да го внесе точ-
ното време што норкачот го поминал на дното и на 
одделни почивки во текот на излегувањето од вода. 

18. Норкачот има асистент, кој мора да биде 
норкач. 

Ако едновремено норкаат двајца или повеќе 
норхачи, секој норкач има свој асистент. 

19. Ако природата на работата го бара тоа (при 
подводни работи на длабочина повеќе од 30 м, при 
минирање и ел.), на асистентот треба да му се при-
додаде едно или повеќе лица што вршат помошни 

работи. Овие лица работат според наредбата и 
упатствата на асистентот и под негов надзор. 

20. Асистентот ги врши особено следните ра-
бот и: 

1) раководи со облекувањето на норкачот; 
2) го поставува јажето со натег и проверува 

дали е натегот на дното односно дали е затегнато 
јажето; 

3) го поставува сигна дното јаже на норка чот, 
а неговиот слободен крај го врзува за пловниот 
објект од кој се врши норкањето; 

4) го придржува ситна дното јаже односно те-
лефонскиот кабел и цевката за воздух, ракува со 
нив и внимава да не се запетлаат тие; 

5) му помага на норкачот при спуштањето во 
вода; 

6) му дава на норсачот знак дека об е ао ред 
и дека може да норне; 

7) се грижи норкачот да добива соодветна ко-
личина воздух според длабочината на шмркањето; 

8) одржува со норкачот постојана врска со сиг-
н а л и с т коноп односно со телефонот; 

9) внимава на сигналите на норкачот, и за сб 
од што ќе заклучи дека норкачот има тешкотии го 
известува раководителот на норкачхата екипа; 

10) ја контролира исправноста и работата на 
телефонот, пумпата за воздух односно компресо-
рот и манометрите, ако за тоа не е определено дру-
го лице; 

11) се грижи норкачот да излегува од ќода точ-
но според нормите од таблиците; 

12) го с м е ч у в а норкачот. 
21. За исправноста и правилното функционира-

ње на компресорите одговорен е мотористот. 
За исправноста и правилното функционирање 

на телефоните одговорен е електричарот. 
Ако работата на манометрите при излегува-

њето од вода на норкачот ја контролира помошни-
кот на асистентот, тој е должен да го известува 
асистентот секои два минути за длабочината на 
која се наоѓа норкачот. * 

VI. НОРКАЧКИ ЧАМЕЦ 
£2. Чамецот односно другиот пловен објект од 

кој се врши шмркањето {во натамошниот текст: нор-
качки чамец) мора да бреда достаточно голем да мо-
ж е во него да се смести сета потребна норкачка 
опрема, да може во него да се врши облекување 
на норкачот и да има достаточно место за работата 
на помошниот персонал. 

До страната или зрцалото на норкачкиот чамец 
мораат да бидат прицврстени скали за спуштање на 
норкачот во вода. Скалите мораат да бидат широки 
најмалу 40 см, а отетојанието меѓу басамките мора 
да изнесува најмалу 25 см. 

Скалите мораат да бидат норнати во вода наЈ^ 
малу 150 см. 

23. Норкачкиот чамец мора да биде снабден 
особено: 

1) најмалу со една комплетна норкачка опрема, 
односно со онолку норкачки опреми колку што 
норкаат норкачи; 

2) со пумпа и со цеви за воздух односно со 
компресор, што А одговараат на длабочината на 
водата; 

3) со резервни заптивки; 
4) со коноп со натег; 
5) со длабиномер; 
6) со потребен алат; 
7) со сидро со ј а ж е за сидрење на чамецот; 
8) со котролен часовник; 
9) со долаггче за прва помош, кое мора да биде 

забележено со црвен крст. 
24. Ако се вршат поголеми или поопасни работи 

(влегување во простории на потонат брод, кревање 
тешки објекти и ел.), норкачкиот чамец мора да 
биде снабден со една комплетна норкачка опрема 
повеќе, за случај уште еден норкач да мора да се 
спушти во водата. 
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25. На норкачкиот чамец мора да се наоѓа и 
резервна пумпа за воздух или спремник со ком-
примиран воздух. 

VII. ПУМПА ЗА ВОЗДУХ 
26. На длабините до 40 м воздух на норкач 

може да му се дава со пумпата за воздух или со 
компресорот, а повеќе од 40 м мора да му се дава 
со компресор. 

Пред почетокот на норкањето мора да се про-
вери исправноста на пумпата. 

Количината на воздухот што му се дава на 
нуркачот мора да к одговара на длабочината на 
норкањето. 

27. Пумпата за воздух мора да биде прицвр-
стена за норкачкиот чамец. 

Деловите од пумпата дозволено е да се подмач-
кува ат само со коскено масло без миризба. 

28. Воздухот што поради компресијата ќе се 
затопли треба да се лади со влевање вода во ла-
дилниците на пумпата. 

Пред употребата на компресорот воздухот од 
спремникот може да се испушти дури откога ќе 
изминат два часа од завршеното норкање. 

29. Спремниците за воздух мораат секоја годи-
на еднаш да се измијат, а во текот на работата — 
ако се загади воздухот во спремниците. 

VIII. ОПРЕМАЊЕ НА НОРКАЧОТ 
30. Норкачот се облекува со помош на аси-

стентот, 
31. Капата треба да се постави' врз главата 

така што да не падне и да не го попречи доводот 
на воздухот во шлемот или да не падне над очите 
од норкачот. 

32. За работата на сидриште и на остри пред-
мети, како и за работата на подводно'режење или 
заварување, норкачот мора да навлече ракавици. 

Норкачките чевли мораат да бидат тешки нај -
малу 10 кг, а ка ј норкањето во длабочина повеќе 
од 36 м — 12 до 15 кг. 

Шлемот и натезите се ставаат на норкачот 
кога ќе застане на скалите за симнување во вода. 

Додека нцркачот не стапи на скалите, асистен-
тот го придржува со сигналното јаже односно со 
телефонскиот кабел и цевките за воздух. 

33. Цевката за воздух пред навиткуваното на 
коленестиот приклучок на шлемот, мора добро да 
се продува. 

Кога норкачот му јавува на асистентот: 
1 цимнување = според фазите на работата, значи: 

известување што му претходи на 
секое давање знакови (сб е в ред) 
стој! (запри го кревањето или спу-
штањето на предметот што се кре-
ва или спушта) 
стасав на дното 

присобери го (притегни го) сигнал-
ното јаже и воздушната цевка 

Пред да се спои цевката за воздух со колене-
стиот приклучок на шлемот, треба да се испита 
дали доводниот вентил функционира правилно. 

34. Најпотребниот алат норкачот го носи во 
норкачката торба, а другиот алат му се спушта со 
посебно јаже кога ќе стаса на дното. 

IX. СПУШТАЊЕ НА НОРКАЧОТ ВО ВОДА 
35* Кога асистентот ќе се увери дека е се при-

готвено за норкање, ќе нареди да отпочне пумпа-
њето на воздух, ќе го затвори предното окно на 
шлемот и ќе му даде на норкачот знак за Спу-
штање. 

Норкачот слегува во вода полека, а не смее да 
скокне во вода. Кога водата ќе му стаса до висо-
чината на лицето, тој ги остава скалите. 

36. Кога ќе корне, норкачот е должен да го 
регулира издиигниот регулационен вентил, да про-
вери дали сврзниците на шлемот и на облеката не 
пропуштаат вода и според шумот на воздухот во 
шлемот да утврди дали пумпата за воздух работи 
исправно, а потоа му дава на асистентот знак за 
спуштање. 

Ако при проверувањето од претходниот став 
норкачот утврди некоја неисправност, ќе му даде 
на асистентот знак за излегување од вода. 

37. Норкачот треба да се спушта во водата со 
брзината која субјективно не му сторува тешкотии, 
внимавајќи особено на правилното изедначување 
на притисокот на ушното тапанче, како и дали по-
стојано има достаточна количина воздух во шле-
мот и облеката. 

38. Спуштањето на норкачот во вода е дозво-
лено ка ј состојбата на морето до 4 степени на Бо-
форовата скала (со свеж ветер од 7,5 до 9,8 м во 
секунда и умерени бранови што на врвот се кршат 
со бела пена). 

X. ОДРЖУВАЊЕ ВРСКА СО НОРКАЧОТ 
39. Врска со норкачот, додека е под вода, одр-

жува асистентот со сигналното јаже или со теле-
фонот. 

Ако сигнал ното јаже ќе се прекине или ќе за-
глави, за давање сигнал може по исклучок да се 
употреби цевката за воздух. 

40. Сигналот што го дал норкачот, ќе го пов-
тори лицето што го примило, за да знае норкачот 
дека неговиот сигнал е примен. 

41. Сигналните знаци се: 

Кога асистентот му јавува на норкачот: 
1 цимнување = според фазите на работата, значи: 

известување што му претходи на 
секое давање знакови (с£ е в ред) 
стој! (го запревме кревањето или 
спуштањето) 

врати се! (враќај се кон затезното 
јаже) 
запри се на затезното јаже или на 

скалата за почивка 

2 цимнувања = 
3 цимнувања = 

4 цимнувања = 
5 цимнувања =ѕ 
6 цимнувања ѕѕ 
7 цимнувања =г 
6 и веднаш по 

8 цимнувања = 

стасав на скалата за почивка 
се враќам назад 
потребно ми е повеќе воздух 
опасност, треба итно да ме извле-
чете 
одам надесно (се движам надесно) 
одам налево (се свртувам налево) 
идам горе 
кревај го предметот што е врзан 

тоа 7 цимнувања 
влечи ме горе (овој сигнал му го 
дава норкачот на асистентот ко-
га нема можност самиот да се кре-
не на површина) 
спуштај! (кога е во прашање пред-
мет што се крева или спушта во 
вода) 

3 цимнувања = .опасност, норкачот треба итно да 
излезе од вода 

4 цимнувања = оди надесно (сврти се надесно) 
5 цимнувања ас оди налево (сврти се налево) 
6 цимнувања = дојди горе (излези од вода) 
7 цимнувања = го креваме (ќе го креваме) врза-

ниот предмет 

8 цимнувања = го спуштаме (ќе го спуштаме врза-
ниот предмет) 
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Покрај сигналните знакови од претходниот 
став, норкачот и асистентот можат, според приро-
дата на работата, да употребат и други договорени 
сигнални знаци. 

При покомпликувани работи под вода (влегу-
вање во потонат брод, во пештери и ел.) и кога по-
стои можност сигнал ното ј аже да се заглави, како 
и при работи на длабочина повеќе од 30 м, мора да 
се користи телефон. 

XI. РАБОТА НА ДНОТО 
42. Кога ќе стаса на . дното, норкачот мора за 

тоа да го извести асистентот и да провери дали 
сиги ал ното јаже, односно телефонскиот кабел и 
цевката за воздух да не се заметкани, како и дали 
натегот на јажето за спуштање • на дното. 

43. За време на работата на дното норкачот 
мора да внимава да не ја загуби врската со јажето 
за спуштање. Оваа врска норкачот ја одржува 
преку јажето-водач. 

Јажето во натег и јажето-водач мараат да би-
дат од сиво штавено влакно, што не се лизга под 
Вода. 

44. Норкачот треба постојано да внимава да 
добива достаточна количина воздух. 

Ако норкачот за време на работата осети зате-
жано или забрзано дишење, топлина или замагли-
на, мора да ја запре работата, да бара повеќе во-
здух и да причека да се проветри добро шлемот. 

45. Ако за време на работата на дното се за-
метка сигналното ј аже односно телефонскиот ка-
бел, норкачот мора да ја прекине работата и да ги 
одметка. Ако нуркачот не може да го стори тоа сам, 
му се испраќа на помош друг норкач. 

Ако не успее да го од метка, норкачот јажето 
односно телефонскиот кабел ќе го пресече и ќе 
даде знак за извлечување. 

46. Ако за време на работата на дното се при-
гнечи цевката за воздух, па норкачот ни со помош 
од другиот норкач не може да ја откачи, цевката 
треба да се пресече. Раководителот на норкачката 
екипа ќе нареди веднаш норкачот да се извлече на 
површина и да се стави во рекомпресиона комора. 
Ако нема рекомпресиона комора, ќе се зашрафи 
нова цевка за воздух и норкачот повторно ќе се 
спушти на првобитната длабочина, а потоа ќе се 
крева постепено според нормите од таблиците. 

47. Ако за време на работата на дното на нор-
качот му се искине облеката, тој веднаш се крева 
на површина, и, ако е потребно, се става во реком-
ћресиона комора. Ако нема рекомпресиона комора, 
што побргу треба да му се пресвлече норкачката 
облека и да се спушти повторно на првобитната 
длабочина. 

48. Норкачот што одеднаш се исфрлил на по-
вршина од длабочина поголема од 13 м мора пов-
торно да се спушти на поранешната длабочина и 
да се крева постепено според нормите од таблиците, 
Повторна компресија на првобитниот притисок и 
соодветна декомпресија можат д а . се вршат и во 
рекомпресиона комора. 

XII. ВРАЌАЊЕ НА ПОВРШИНА 
49. Кревањето на норкачот на површина се 

врши според правилата за излегување од вода, а 
според нормите од Таблиците на декомпресијата 
што се напечатени во Додатокот на „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/58 и составен се дел од овој пра-
вилник. ' 

Раководителот на норкачката екипа може да 
дозволи отстапувања од правилата за излегување 
од вода само по исклучок и на своја одговорност. 

50. Ако норкачот мора да излезе од вода пред 
да ја заврши работата, откога изминало дозволе-
ното време за запирање на дното, асистентот за 
тоа ќе го извести две минути пред истекот на опре-
деленото време. 

51. Пред почетокот на излегувањето од вода 
норкачот мора да провери да не се заметкани сиг-
нал ното ј аже односно телефонскиот кабел и цев-
ката за воздух, 

Асистентот е должен да внимава излегувањето 
од вода да се врши точно според нормите од табли-
ците и лицето определено за водење на дневникот 
да го забележи времето на почетокот на кревање-
то, длабочината и времето на почивките. Тој го 
вовлечува сигнал ното ј аже односно телефонскиот 
кабел и цевката за воздух, и го регулира намалу-
вањето на количината на воздухот. 

52. Кога норкачот ќе се крене на површина, 
асистентот е должен да го придржува со сигнал-
ното јаже, односно со телефонскиот кабел, да го 
привлечува кон скалите и да му помогне да се 
качи врз нив додека предниот натег со долниот раб 
не ја достаса височината на горната скала, на која 
се опира норкачот, потоа го отвара предното окно на 
шлемот и го прекинува натамошното доведување 
на воздух, ги симнува натезите и шлемот! а кога 
норкачот ќе се крене на норкачкиот чамец, му по-
можува да се свлече. 

XJTI. ОПШТИ МЕРИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
53. При норкање во длабочина повеќе од 12 м, 

на самото место треба да биде лекарски помошник. 
При норкање во длабочина повеќе од 30 м за-

должително мора да присуствува лекар, а на са-
мото место мора да се наоѓа рекомпресиона комора 
со потребни средства за лекување на норкачката 
болест. 

Присутниот лекар односно лекарскиот помо-
шник е должен пред почетокот на норкањето да 
провери да ли се обезбедени и исправни средствата 
за укажување помош и за лекување, а за време 
на норкањето да ја контролира примената на сите 
профилактични мерки. 

Лицето од претходниот став мора да остане на 
местото на норкањето уште 30 минути по излегу-
вањето на норкачот на површина. 

54. Местото на норкањето се обележува дење 
со знаменце со ознака „Т-Е", а ноќе оо светло. Бо-
јата и видот на светлото, кои мораат да се разли-
куваат од лучките и од другите светлосни сигнали 
на вода, ги определува Управата за поморство и 
речен сообраќај и тоа -го објавува во Огласот за 
поморците. 

55. Сите пловни објекти се должни да пловат 
односно да сидрат, нај малу на 200 м од местото 
обележено со сигналот од претходната точка. 

56. Ако норкачот се спушта во вода од брегот, 
тоа место на 50 м наоколу мора да се загради со 
коноп, а на проодните места да се постави табла со 
натпис: „Забрането минување". 

Местото на работата под вода во случајот од 
претходниот став се обележува со ознаките од точ-
ката 54 на овој правилник. 

57. За длабинско норкање повеќе од 36 м, за 
пребарување на дното, како и за сите потешки, по-
компликувани и поопасни подводни работи, треба 
да се користи првенствено телевизија. 
XIV. ОБОЛЕНИЈА И НЕСРЕЌНИ СЛУЧАИ ВО ТЕ-
КОТ НА НОРКАЊЕТО, МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИ-

ВОСТ И ПРВА ПОМОШ 
58. Ако норкачот за време на спуштањето^ осе-

ти во увото непријатно чувство или болка, ќе го 
прекине спуштањето и ќе се опита со голтање, зеење 
или со напрегнување на предните вратни мускули 
да го изедначи притисокот во средното уво. Ако 
непријатноста или болката не ја отстрани на тој 
начин, ќе се качи на помала длабочина, а ако и 
потем тоа не му биде полесно, ќе даде знак за 
излегување од вода. 

Ако за време на спуштањето настане затежа-
но дишење, норкачот ќе го прекине спуштањето и 
ќе побара повеќе воздух. Спуштањето ќе го продол-
ж и норкачот дури кога ќе осети дека дише без 
тешкотии. 

59. Ако норкачот за време на работата на дното 
осети затежано дишење или знаци на труење (за-
душување) со јаглен диоксид (топлина, забрзано 
дишење, главоболие, да му е тешко), ќе побара по-
веќе воздух и ќе го регулира правилното проветру-
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вање на опремата. Ако норкачот не осети подобру-
вање, ќе даде знак за излегување од вода. 

На норкачот што е запрен на првата скала за 
почивка, може да му се спушти во помош друг 
норкач. 

На длабочина помала од 10 м на норкачот, ме-
сто воздух, може да му се дава кислород. 

Ако ка ј норкачот што норка на длабочина по-
мала од 13 м дојде до потешко труеше (задушување) 
со јаглен диоксид (вртоглавие, сонливост, опиеност 
и др.), тој ќе се извлече на површина и ќе му се 
укаже помош. 

60. При појавата на знакови на штетно дејство 
на кислород (намигну в ање, фибриларни ш и н у в а -
ња на мигнувачката мускулатура, намалување на 
острината на гледањето, бучење во ушите, чукаше 
на срцето), норкачот ќе даде знак за излегување од 
вода. На овој знак норкачот треба да се покачи на 
првата етапа за излегување од вода. 

Ако асистентот забележи дека норкачот пока-
жува знаци на пијанство што настанува поради 
дејството на високиот парци јелен притисок на азот 
(пијанство на голема длабочина), ќе го покачи на 
првата етапа за излегување од вода. 

Ако асистентот забележи дека нуркачот работи 
погрешно, одговара неразбирливо или не одговара 
на сигналите односно преку телефонот (знаци на 
труење — задушување со јаглен диоксид или со 
азот), веднаш мора да го извлече на првата етапа 
за излегување од вода и да го извести раководи-
телот на норкачката екипа кој ќе ги преземе сите 
мерки за укажување помош. 

61. Ако во текот на норкањето дојде до делу-
мичен или настолн прекин на доводот на воздух 
или до кинење на цевките за воздух, норкачот 
треба веднаш да се извлече на површина. 

Кога норкачот ќе се поправи и освести, а покрај 
тоа постои опасност од норкачка болест, ќе се из-
врши рекомпресија. 

XV. РЕКОМПРЕСИЈА 
62. Ако норкачот од кои и да се причини не 

излегува од вода постепено според нормите од та-
блиците, со цел на попречување на азотната ембо-
лија (нуркачка болест) треба да се подвргне на пре-
вентивна рекомпрвсија. 

Во случај на азотна емболија ќе се примени 
куративна рекомпресија. 

Рекоштресија може да се изврши во рекомпре-
сиона комора, со прирачни средства или со спушта-
ње на норкачот повторно во длабочина. 

Превентивна рекомпресија треба да се врши 
што поитно и до притисокот на кој норкачот бил 
изложен за време на норкањето. Овој притисок се 
одржува најдолго 10 минути. Ако за тоа време не 
се појават знаци на обол ение, може да се отпочне 
со декомпресија според нормите од таблиците, за-
сметува] ќи го времето на рекомпресијата во време-
то што го поминал норкачот на дното. Ако реком-
пресија се врши во рекомпресиона комора, од качу-
вањето на норкачот до ставањето во комората не 
смеат да поминат повеќе од 3 минути. 

Ако од кои и да се причини не може да се по-
стигне притисокот на кој бил изложен норкачот за 
време на норкањето, ќе се стави под највисокиот 
притисок што е .можно да се постигне. 

Ако во текот на превентивната рекомпресија се 
јават лесни тешкотии од емболична природа, норка-
чот мора да се подложи на куративна рекомпре-
сија. 

XVI. НОРКАЊЕ ВО ДЛАБОЧИНА ПОВЕЌЕ 
ОД 60 М 

63. При норкање на повеќе од 60 м длабочина за 
давање воздух на норкачот мора да се употреби 
компресор, а врската со норкачот се одржува со 
телефон. 

На местото на п у к а њ е т о мета да има реком-
пре^иона комора, за притисок од најмалу 8 атмо-
сфери. 

XV1L ВРЕМЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕТО ПОД 
ВОДА 

64. Времето што норкачот смее да остане под 
вода изнесува најмногу: 

во длабочина од 0 — 13 метра 6 часа 
13 — 18 » 5 „ 
18 — 22 п 4 „ 
22 — 26 Tt 3 „ 
26 — 29 » 2,30 „ 
29 — 33 2 „ 
33 — 36 1,45 и 
36 — 40 1,30 „ 
40 — 43 1Д5„ 
43 — 50 1 „ 
50 — 54 0,45 » 
54 — 58 0,40 „ 
58 — 62 0,30 „ 
62 — 68 0,25 „ 
68 — 78 0,20 „ 
78 — 80 0,15 „ 

Ако норкањето се врши на температура од 0° до 
4- 5°Д, задржувањето под вода се скратува за 25Vo, 
а под 0СЦ — за 50%. 

Во оправдани случаи (тешки работи под вода, 
предиспонираност на норкачка болест и ел.), рако-
водителот на норкачката екипа може да го скрати 
времето за задржување под вода. 

При норкање во реки кога брзината на водата 
изнесува од 1,5 до 2,5 м/сек, норкачот смее да оста-
не под вода најмногу 4 часа во длабочина до 13 м, а 
повеќе од 13 м — 3 часа. При брзина на водата, по-
веќе од 2,5 м/сек, времето на престојот под вода се 
скратува за 25°/о. 

65. Норкачот смее да се спушта во длабочина од 
26 до 36 м двапати на ден. Времето поминато под 
вода при двете спуштувања не смее да го премине 
времето дозволено за задржување под вода на таа 
длабочина. Норкач смее да се спушта во длабочи-
на повеќе од 36 м само еднаш на ден, а во длабо-
чина повеќе од 60 м секој втор ден. 

По извршеното норкање до длабочина од 36 м 
норкачот има право на почивка, што им одговара 
на вкупното траење на норкашето и на декомпре-
сијата. 

За норкање во длабочини поголеми од 36 м на 
норкачот му припаѓа почивка од 2 часа, а во слу-
ч а ј на исклучително продолжено норкање, за вре-
мето поминато под вода преку нормата му припаѓа 
двојно време за почивка. По почивката норкачот 
може да се запосли на полесни норкачки и бродар-
ски работи. 

XVIII. НАДБЛЈУДУВАЧКА КОМОРА 
66. Подводно надблјудување со најдблјудувачка 

комора можат да вршат само норкачите што знаат 
да ракуваат со комората. 

67. Дозволата за надблјудување со надблјуду-
вачка комора ја, издава лицето што е должно да се 
грижи за комората. 

Ако лицето од претходниот став дозволи над-
блјудување со надблјудувачка комора, должно е 
претходно да ја провери нејзината исправност. 

ХГХ. АВТОНОМНА НОРКАЧКА ОПРЕМА 
68. Одредбите за заштитните мерки и за ука-

жувањето на прва помош при норкашето со нор-
мална норкачка опрема важат и за норкањето сб 
автономна воркачка опрема, ако со овој правилник 
не е определено поинаку. 

бб. Автономната нуркачка опрема со компри-
ран кислород може да се употреби до 20 м длабо-
чина, со компримиран воздух до — 40 м, а по исклу-1 

чо« до — 50 м длабочина. 
70. За туркање со автономна норкачка опрема и 

за движење под вода без надзор, норкачот мора да 
биде извежбан. 

Оцената за извежбаноста на норкачот ја дава 
инструкторот. 

71. Пред норхањето со автономна норкачка 
опрема раководителот на норкачката екипа и нор-
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качот се должни да ги проверат: непропустлив ост а 
на опремата; приклучоците на редукторот, аспира-
торот и манометрите; интензитетот на циркулаци-
јата на смесот на кислородот — воздух во комора-
та; јачината на усисувањето и потискот на аспира-
торот; количината на кислородот односно на возду-
хот во шишињата; кутијата со впивач и исправно-
ста на впивачот, како и дали кутијата е приклуче-
на добро на доводната цевка; исправноста на зап-

ушените на сврзниците. 
Кога ќе се спушти во вода, норкачот пред да 

норне е должен да провери дали му работи правил-
но аспираторот. 

Норкачот излегува од вода според нормите од 
таблиците, што му одговараат на типот на авто-
номната норкачка апаратура. 

XX. ЛЕСНА АВТОНОМНА ОПРЕМА 
72. Лесна автономна тркачка опрема мох.е да 

се употребува со кислород до 20 м длабочина, а со 
компримиран воздух до 40 м длабочина. 

73. Пред норка њего раководителот на норкач-
ката екипа и воркачот мораат да ја проверат 
исправноста на опремата. 

Задржувањето на дното треба да се ограничи 
според нормите од таблицѕгге за соодветниот вид на 
апаратурата. 

Во случај на подава на знаци на аноксемија 
или на труеше (задушување) со јаглендиоксид од-
носно со кислород, норка чот мора да ја прекине ра-
ботата и да излезе од вода. 

Ако норкачот осети боцкање и болка во горните 
патишта за дишење и почне да кашла поради впад-
нување на туѓо тело (парче на откинат дел од апар-
турата или зрнце од впивачот), треба веднаш да 
излезе.од вода. 

Во случај на повреда на белите дробови со гас 
под наги сх или на трауматска емболија, потребна 
е лекарска помош. 

XXI. НОРКАЊЕ ПОД РАЗНИ УСЛОВИ 
а) Нуркање покрај страната од брод 

74. Додека норкачот норка до страната од брод 
забранета е работата на бродската машина, сврту-
вањето на кормилото и продување на котловите и 
на кингстоните, односно исфрлување и пуштање 
на водата низ кингстоните во близина на норкачот, 
како и фрлањето на предмети и нечистотија во 
водата. 

75. Местото на норкањето во случајот од прет-
ходната точка се обележува според одредбите од 
точката 54 на ово} правилник. Знаците се истакну-
ваат на јарболот од бродот покрај чија страна се 
норка, и тоа од онаа страна од која се спушта иор-
качот во вода. 

Во случајот од претходниот став пловните об-
јекти можат да пловат на отстојание од иајмалу 1 
кабел од местото на работата. 

Сигналниот знак се симнува кога ќе настане 
прекин во работата, односно кога работата ќе се за-
врши и норкачот ќе излезе од вода. 

76. Ако норкач треба да прегледа труп на брод, 
спуштањето се врели со скелиња или скали од 
кешон. Еден крај од скелињата односно од скалите 
се прицврстува за палубата, а друг се провлекува 
под кобилицата на бродот и се врзува со памучни 
отпадоци за втората страна од бродот. Скелињата 
односно скалите се одвојуваат од бродот со два 
крста од штици, ѕ на средината, заради неутрали-
рања на исфрлувањето, им се врзува натег. 

77. Ако со норкачот што работи на скелиња 
или скали до трупот на бродот врската се одржува 
со сигналист© јаже, асистентот мора да внимава 
при давањето на сигнали да не го кутне норкачот 
во длабочина. 

Асистентот мора да го држи сигналист) јаже 
напнато и внимателно да ја следи работата на ма-
нометрите, за да може да го запре норкачот ако 
почне да паѓа во длабочина. 

78. Ако норкачот работи под вода близу врод-
ениот пропелер, вентили или подводни торпедни 
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цевки, раководителот на норкачката екипа ќе го 
извести за тоа надлежниот старешина на бродот 

За време на работите од претходниот став, нор-
качкиот чамец мора да се наоѓа точно над норкачот. 

79. На норкачот што норка до страната од' 
•бродот забрането му е минување под кобилгшата 
на бродот на другата страна од бродот. 

Во случај на свртување на бродот поради ветер, 
веднаш треба да се прекине работата и да се извле-
че норкачот. 

б) Норкање во јака струја 
80. Норкачот што не норкал повеќе од еден ме-

сец, пред норкањето во јака струја (преку 1 м/сек) 
мора претходно да се вежба. 

Во јака струја нуркачот смее да норка само од 
одделен норкачки чамец. Чамецот мора да има 
сидро 20*/о потешко од сидрото за таа категорија 
на чамецот и рачно витло за кревање на сидрото, 
а не смее да биде врзан за усидрени бродови, кре-
в а л а , плутачи и ел. 

Кога се работи подалеку од брегот, норкачкиот 
чамец мора да се усидри кон струјата, со крмата 
ода лечен а 8 до 10 м од местото на работата. Сидрото 
мора да има испуст за 5 до 7 длабочини и мора да 
биде проверено дали држи. 

81. За време на работата под вода покрај нор-
качкиот чамец мора да се наоѓа и чамец на весла. 

82. За работа под вода во јака струја норкачот 
мора да биде натежан со натег и со чевли сразмер-
но со јачината на струјата. 

Цевките за воздух мораат да бидат зајачени со 
спирала. 

Јажето со натег мора да биде оптоварено сра-
змерно со јачината на струјата и добро натегнато. 
За ова јаже мора Да биде врзано јаже-вод^ч, што 
му служи на норкачот за придржување при движе-
њето под вода. 

83. На местата каде струјата во врска со плима-
та и осеката е појака од 1 м/сек, работите под вода 
можат да се вршат кога плимата или осеката од-
носно струите во врска со нив, не претставуваат 
опасност за животот и здравјето на норкачот. 

При нагло надоаѓање на реката, ^ко постои опа-
сност од предметите што ги носи водата, работата 
под вода мора да се запре до минувањето на опа-
сноста. 

в) Нуркање зиме и под мраз 
84. Норкање зиме смее да се врши при днев-

на температура до — 15^Ц, 
При употребата на рачната пумпа на работното 

место мора да се наоѓа приготвена врела вода за 
налевање во ладилниците на пумпата. 

Сврзниците на цевките треба да се заштитат 
од замрзнување со завиткување со отпадоци од па-
мук или со спуштање во вода. 

85. Кога надворешната температура е под 10°Ц» 
норкачот се облекува во затоплена просторија, а 
ако нема таква просторија, неговите алишта мо-
раат да се затоплат. 

На норкачите што чекаат на работа, како и на 
помошниот персонал, зиме мора да им се обезбеди 
греење. 

8ft. Пумпата за воздух не смее да биде сместена 
во затоплев простор. 

За послужување на пумпата * за воздух и за 
асистенција треба да се обезбедат две смени, како 
и едно лице што ќе ја следи работата на маво-
метрите. 

87. Ако норкачот за време на туркањето зиме 
или под мраз осети остер шум на воздух во шле-
мот, ќе даде знак за излегување од вода. 

Норкањето мора да се прекине ако показалка-
та на манометрот одеднаш се крене. 

СЗ. Забрането е да се вршат норкачки работи за 
време на движењето на мразот. Ако движењето на 
мразот настапи во текот на норкачките работи, нор-
качот мора веднаш да се извлече на површина. 
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г) Работа на потонат пловен објект 
89. Ако норкачот влегува во внатрешните про-

сторни на бродот, мора претходно да се запознае 
со екипата на потонатиот брод или со распоредот 
на просториите на бродот од ист тип. 

90. Ако норкачот влегува во внатрешните про- . 
стории на потонат брод, по него ќе се спушти друг 
норкач, кој е должен да внимава цевката за воздух, 
сигнал ното јаже односно телефонскиот кабел да 
не се заметкаат. 

При норкањето во реки, норкачот мора да му 
пристапува на потонатиот објект од низводната 
страна. 

91. Норкачот што под вода влегува во бродски 
магацини, должен е во нив претходно да го спушти 
јажето со натег, а пред влегувањето во магацинот 
да го извести за тоа асистентот. 

92. Ако од магацин на потонат брод се крева 
тозар, норка чот мора да излезе на палубата од 
бродот. 

При заврзувана и кревање на товар норкачот 
особено е должен да внимава товарот да биде про-
писно заврзан, а цевките за воздух и сигналното 
јаже да не се закачат. 

Кога товарот ќе го мине гротлото на магацинот, 
норкачот е должен да се повлече настрана. 

Кревањето на товарот треба веднаш да се пре-
кине штом норкачот ќе го побара тоа или се забе-
лежи дека товарот го зафатил. 

93. При работата на спасување потоната под-
морница, норкачот треба да ги размине влезните 
отвори и отворите на торпедните цевки. 

д) Подводно режење и заварување 
94. Пред почетокот на подводното режење и 

заварување треба да се прегледа норкачката опре-
ма и да се провери исправноста на уредите за ре-
жење односно варење. 

Шлемот не̂  смее да има гребенки, а % на пред-
ното окно мораат да бидат прекриени со стакло 
за ?аштита на очите. 

Норкачот не смее да ги менува електродите 
додека не биде известен дека е исклучена струјата. 

95. Додека норкачот работи на подводно реже-
ње и заварување, врската со нив се одржува и со 
телефон и со сигналното ј.аже. 

На телефонот на површината мора да се наоѓа 
норкач квалификуван заварувач. 

Прекинувачот на струјата на електричниот лак 
мора да се наоѓа покрај телефонистот. Вклучува-
њето и исклучувањето на струјата се врши на знак 
од норкачот. Заради јасното ја на сигналите, при 
вклучувањето и исклучувањето на струјата ќе се 
употребат специјални знаци: „вклучи—исклучи". 

ѓ) Уривање под вода 
96. Чувањето и транспортирањето на експло-

зивните средства за уривање под вода и ракува-
њето со нив се врши според прописите што важат 
за експлозивните материи. 

97. Со уривањето раководи лицето оспособено 
за минерски работи под вода, кое е одговорно за 
извинувањето на овие работи. 

98. Пред почетокот на уривањето норкачотмора 
да се запознае со експлозивните средства, со при-
борот што ќе го употреби при уривањето, како и 
со мерките за сигурност при уривањето. 

99. Уривањето под вода се врши од посебен, 
особено опремен чамец. Освен лицето одговорно за 
уривање, неговиот помошник, потребната посада, 
како и експлозивот и другиот прибор потребен за 
уривање под вода, забрането е во овој чамец да се 
укрцуваат други лица и други материјали. 

100. Експлозивот за уривање под вода и капи-
слите се чуваат во посебни, со отпадоци од памук 
обложени и заклучани сандаци. Клучевите на сан-
дагтите ги држи ка ј себе лицето одговорно за ури-
вање. 

Експлозивот мора да се наоѓа на едниот, а ка-
пнатите на другиот крај од чамецот. 

101. На чамецот од точката 99 забрането е чи-
нење огин или пушење. 

Овој чамец мора да биде одалечен најмалу 4 м 
од норкачкиот чамец, а може да му се доближи 
само кога на норкачот му се предава експлозив. 

102. При подводно уривање на потонат објект 
за кој се знае или се претпоставува да има експло-
зив, норкачот мора претходно да биде известен во 
кој дел на објектот се наоѓа експлозивот. 

103. При спуштањето во вода со мина, норка-
чот мора да внимава да не се отштети или удри 
електричната каписла или да не го извлече спро-
водникот. 

Забрането е да му се додаваат на норкач мини 
со сигналното или со друго јаже. 

104. Кога ќе ја прицврсти мината за предметот 
под вода што се урива, норкачот ќе излезе од вода. 
При излегувањето од вода норкачот мора да вни-
мава мината да не ја закачи односно да не ја из-
влече на површина. 

Норкачкиот чамец мора веднаш, штом ќе влезе 
норкачот во него, да се ода лечи на отетој ание што 
ft одговара најмалу на тројната д л а б о ч и н а т а ме-
стото на кое е поставена мината. Ова отетој ание ќе 
се зголеми сразмерно со јачината на експлозивот, 
големината на мината и длабочината на која е по-
ставена мината, а мора да се зголеми и ако го бара 
тоа лицето што раководи со уривањето. 

Подготовките за запалување можат да се вр-
шат дури кога норкачкиот чамец ќе се одалечи на 
отетој анието од претходниот став. 

105. Ако при уривањето под вода мината не 
експлодира, норкгЅгот може да се спушти повторно 
во вода најрано на 15 минути по извршеното запа-
лување и ако сите спроводници се исклучени од 
изворот на струјата. 

106. При кревањето на мината што не експло-
дирала се применуваат соодветните мерки за прет--
пазливост како при ставањето на мината. 

Забрането е да се крева мината со спроводник. 
107. За вршење на работите за уривање под 

вода норкачот може да се опушта: 
во длабочина во текот на 

работниот ден 
до 6 м 8 пати 
повеќе од 6 до 11 м 6 „ 

„ 11 „ 17 м 4 „ 
„ 17 „ 20 м 3 „ 

„ „ 20 „ 25 м 2 „ 
„ 25 м 1 

108. Ако уривањето под вода се "врши близу 
други подводни работи, сите норкачки чамци мо-
раат да бидат известени за уривањето најдоцна 15 
минути пред експлозијата. Известувавањето се вр-
ши од чамецот на кој се наоѓа експлозивот, со 
истакнување на црвено знаме. 

Запалување на мината може да се изврши дури 
кога од сите норкачки чамци ќе се одговори дека 
норкачите излегле од вода, и кога тие ќе се ода-
лечат на отстојанието определено во точката 104 
став 2 од овој правилник. 

Норкачите што од местото на уривањето се 
одалечени најмалу една милја, не мораат да се кре-
ваат на површината ако полнењето на мината не 
изнесува повеќе од 3 кг. 

109. Во случај на временски непогоди, чамецот 
со експлозив мора да се врже на одалеченост од 
нај малу 60 м од норкачкиот чамец. 

е) Барање и кревање на торпеда и мини 
НО. При п о д в о д н и работи за барање и крева-

ње на торпеда и мини, норкачот мора да биде 
известен дали е во прашање воено или вежбовно 
торпедо односно мина. 

Нуркачот не смее да удира по воено торпедо, 
да го цимнува, да ги додирува роговите на монта-
жните мини, и мора да внимава да не ги закачи 
со сигнал ното ј аже односно со цевките за воздух. 

111. Со работите на извлечување торпеда ра-
ководи стручњак-торпедист. 
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112. Пронајдената мина за која нема податоци 
не се крева, туку се разурнува според упатствата 
од стручниот минер. 

113. При работите со магнетски мини, норкачот 
мора да има специјална амагнетична опрема. 

114. Кревањето на торпеда и мини, како и нив-
ното уривање, позволено е дури тогаш кога норка-
чот ќе се крене во норкачкиот чамец и кога чаме-
цот ќе се од ал ечи на отстојанието што на посадата 
ќ дава полна безбедност. 
XXII. НАБАВУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА 

НОРКАЧКАТА ОПРЕМА 
115. Новите норкачки апарати и опремата не 

смеат да се користат без претходно одобрение, а 
апаратите и опремата што се во употреба мораат 
периодично да се прегледаат. 

Управата за поморство и речен сообраќај ќе го 
определи органот што ќе дава одобренија и ќе ги 
врши прегледите од претходниот став, како и на-
чинот и сроковите за вршење на тие прегледи. 
XX7TI. ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НОРКАЧ-

КАТА ОПРЕМА 
116. Норкачката опрема, пумпата за воздух, 

компресорите и другиот норкачки прибор се чу-
ваат и одржуваат под надзор од стручно лице. 

117. Норкачот е должен волнените алишта што 
му се дадени на употреба да ги одржува во чиста 
и исправна состојба. 

XXIV. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА НОРКАЧКАТА 
ОПРЕМА 

118. Норкачката опрема — шлемот, микрофо-
на©, респираторниот апарат, цевките за воздух, 
воздушните магацини и волнените алишта — мо-
раат повремено да се дезинфикуваат. 

Цевките за воздух се дезинфикуваат веднаш 
по приемот од склад, најмалку еднаш годишно, а 
во секој случај пред почетокот на сезоната на 
норкачките работи. Ако цевките се во постојана 
употреба, мораат да се дезинфикуваат најмалку 
еднаш месечно. 

Другите деловнана норкачката опрема се дезин-
фикуваат по појавата на заразна болест, а ако се 
во постојана употреба, најмалку еднаш месечно. 

119. Забрането е дезинфикување на шлемот и 
на респираторскиот апарат со бришење со вата. 

Кога во текот на вежбањето повеќе норкачи 
се служат едноподруго со ист респираторен апарат, 
писокот на апаратот мора да се дезинфикува по 
секоја употреба. 

Волнените алишта што ги употребува норкачот 
при норкање мораат повремено да се перат, што 
зависи од употребата и валкањето, а во случај на 
заразна болест, мораатж да се дезинфикуваат со 
вриска вода. 

120. Дезинфекцијата на норкачката опрема ја 
вршат членовите на норкачката екипа под надзор 
на стручно санитетско лице, а ако ова лице не е 
присутно, под надзор на раководителот на норкач-
ката екипа. 

Податоците за извршената дезинфекција се 
внесуваат во дрхевникот на работата. 
XXV. УТВРДУВАЊЕ НА НЕСРЕЌНИТЕ СЛУЧАИ 

121. Несреќните случаи при норкачката работа 
ги испитува комисијата што ја формира надле-
жниот инспекторат за трудот. 

Покрај инспекторатот за трудот, во состав на 
комисијата од претходниот став влегуваат технич-
ки и медицински стручњак за норкање и стручњак 
од областа на поморството и речниот сообраќај. 

XXVI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
122. Надзор на спроведувањето на овој правил-

ник вршат инспекторатите на трудот. 
123. За повредите на одредбите од овој пра-

вилник казните се изрекнуваат според одредбите 
од Одлуката за овластување на Секретаријатот за 
1 трудот на Сојузниот извршен совет да донесува 
правилници за хигиенско-техничките заштитни 
мерки при работата. 

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

Бр. 09-1290/4 
20 јули 1958 година 

Белград Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

655. 
Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за 

определување на занаетчиските дуќани и занает-
чиските стопански организации што се сметаат 
како помали занаетчиски дуќани односно органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за индустри-
ја издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОМАЛИТЕ ЗАНАЕТ-

ЧИСКИ СТОПАЦСКИГОРГАНИЗАЦИИ 
1. Како-~пемаЛи~ занаетчиски стопански органи-

зации во смисла на членот 24 од Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57) се сметаат 
следните занаетчиски стопански организации што 
се занимаваат со вршење на услуги на граѓаните, 
без оглед на износот на остварениот вкупен приход 
во изминатата година: инсталатерските за централ-
но греење и за уреди за аклиматизација; инстала-
терските за водовод, гасни постројки и канализа-
ција; електроинсталатерските; елеКтромеханичар-
ските и фризерските за мажи и жени. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот, на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот за применување на Законот за придоне-
сот од доходот на стопанските организации. 

Бр. 2013 
3 септември 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Секретарот за индустрија 
Државен потсекретар, 

Ивица Гретиќ, е. р. 

656. 
Врз основа на членот 4 став 1 под б) од Уред-

бата за контрола и промет на вештачки ѓубриња 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/47) и членот 19 
оддел I под б) точка 6 .алинеја 1 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за селско стопанство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИНСТИТУТИТЕ И ЗАВО-
ДИТЕ ШТО КЕ ВРШАТ АНАЛИЗА НА УВЕЗЕ-

НИТЕ ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 
1. Во Наредбата за определување институт те 

и заводите што ќе вршат анализа на увезените ве-
штачки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/55) точкава 1 под в се менува и гласи: 

„в) Заводот за агроекологија на Народна Репу-
блика Хрватска во Загреб, — за ѓубрињата што се 
увезуваат преку царинарниците на територијата на 
Народна Република Хрватска, освен царинарници те 
во Дубровник, Сплит и Шибеник и нивните оддели,, 
а Институтот за јадрански култури во Сплит, — за 
ѓубрињата што се увезуваат преку царинарници^ 
во Дубровник, Сплит и .Шибеник и нивните оддели." 

2. На крајот од точката 1 се додава нов став, 
кој гласи: 

„Ако увозот на вештачки ѓубриња преку некоја 
царинарница е толку голем да не може надлежната 
установа од претходниот став благовремено да ја 
изврши анализата на увезените вештачки ѓубриња, 
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увозникот, со претходна согласност од надлежната 
установа, може да и се обрне на која и да е уста-
нова од претходниот став." 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 708/2 
29 јули 1958 година 

Белград Секретар ' 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

657. 
Брз основа на членот 24 став 5 од Уредбата 

за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56) и точката I од Наредбата за давање инве-
стициони заеми без конкурс од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за набавки на опрема 
за градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/58), а по прибавена согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, Ју -
гословенската инвестициона банка донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ 
КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИН-
ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКИ НА ОПРЕМА 

ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во Одлуката за условите за давање инвести-

циони заеми без конкурс од средствата на Општи-
от инвестиционен фонд за набавки на опрема за 
градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/58) во точката VI под 2 на крајот место точка 
се става запирка и се додава текстот: „а ако оваа 
опрема треба да се употреби за работите на изград-
бата на автопатот Љубљана—Загреб — со 5°/о од 
пресметковната вредност на набавката." 

2. Во точката XII се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако заем се бара за набавка на опрема која 

треба да се употреби за работите на изградбата на 
автопатот Љубљана—Загреб а вкупната вредност 
на оваа опрема не го преминува износот од 50 ми-
лиони динари, заемобарателот може место инве-
стициониот елаборат од претходната точка да ја 
поднесе документацијата определена во точката I 
од наредбата наведена во претходниот став." 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 525 
11 јули 1958 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Претседател на Управниот 
Генерален директор одбор, 

Аугустин Папиќ, е. р. Никола Минчев, е. р. 

658. 
Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58), а во врска со точката 1 од 
Наредбата за договарањето за цените по кои зем-
јо цел оките задруги ќе купуваат селскостопански 
производи од индивидуалните производители 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставни-
ците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на 
Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР 
Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските 
задруги на Н Р Хрватска, на Главниот задружен 
сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен со-
јуз на Н Р Босна и Херцеговина, на Главниот за-
дружен сојуз на Н Р Македонија и на Главниот 
задружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа 

П О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ И \ ВИНСКОТО ГРОЗ-

ЈЕ, ВИНОТО И РАКИЈАТА КОМОВА 
1. Претставниците на Главниот задружен СО-

ЈУЗ на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските 

задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на сел-
скостопанските задруги на НР Хрватска, на Глав-
ниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот 
задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на 
Главниот задружен сојуз на Н Р Македонија и на 
Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на 
состанокот одржан на 6 септември 1958 година во 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се 
договорија највисоките цени по кои можат да се 
купуваат винско грозје, вино и ракија комова од 
индивидуален производител да бидат, и тоа: 

За винско грозје и вино 
Цена динари 

Вид на винско грозје За винско 
грој зе за вино 

1) Конзумни вина, 
во која група спаѓаат вината 
на масовно производство, без 
назив на сортата, без јасен 
сортен карактер и без ознака 
на производниот реон, потоа 
мешаните вина од разни сорти 
без сортен карактер, буке, аро-
ма и кои не ги исполнуваат 
условите за квалитетни вина, 
а влегуваат во промет под на-
зив на бели, црвени, ружиче-
сти и црни конзумни или тр-
пезни вина — — — — — до 1,60 до 3,90 

2) Конзумни сортни вина, 
во која група спаѓаат вината 
што имаат сортен карактер, 
буке, арома, на сортата соод-
ветна боја и соодветен индекс 
на узреаноста, со ознака на ти-
пичното производно подрачје, и 
тоа: смедеревка, прокупац, ска-
дарка, креацер, кевединка, 
обична малвасија, богдану ша, 
кујунџуша, велики плавац, ре-
була, румени плавац, племен-
ка, жаметна чрнина, франков-
ка^ и присни цвичек — — — до 1,80 до 4,20 

3) Квалитетни сортни вина, 
во која група спаѓаат вината 
што имаат јасен сортен карак-
тер, јасен буке и арома, соод-
ветен хармоничен состав на 
главните компоненти и карак-
тер на производното подрачје, 
и тоа: талијански ризлинг, та-
ме, багрина, мали плавац, ву-
гава, пошип, мараштина, пор-
тугизац, каберне, боргоња, мо-
славец, семијон, бел и син пи-
но, ранина, силванац, мускат-
ни силванац, мускат хамбург, 
теран, мерло, ризванец зелен, 
блатина, грк и блага малва-
сија — — — — — — — до 2,50 до 6,00 

4) Висококвалитетни вина, 
во која група спаѓаат вината 
од специјалните производни 
подрачја, кои вина имаат по-
себен квалитет во сортноста, 
букете, аромата, хармонијата и 
на сортата соодветен индекс 
на узреаноста, и тоа: румени 
мускат, мускат-отонел, дамас-
тен, руландец, линел, р а ј неки 
ризлинг, миризлив траминац, 
дингач, совињон, црвен тр ами-
нац и жилавка — — — — до 3,00 до 8,00 

За ракија 
Ракија комова до 2,80 
Цените се подразбираат: за винското грозје по 

1°/в шеќер (по широметар), за вина по 1 малиган, 
а за ракијата комова по 1 степен алкохол. 
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2. Овој договор задолжителен е за сите стопан-
ски организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 75д 
став 1 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани и Упатството за за-
должителноста на договорените цени по кои земјо-
делските задруги купуваат селскостопански про-
изводи од индивидуални производители и за дру-
гите стопански организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/58). 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1612 
8 септември 1958 година 

Белград 
За Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

.Член на Претседателството, 
Димитрије Бајалица, е. p. 

659. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќа-
ни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата 
за договарањето за цените по кои стопанските ор-
ганизации ќе ги купуваат селскостопанските прои-
зводи од задружните и селскостопанско-производи-
телеќите организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на Југославија, на Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната над-
ворешнотрговска комора и на Сојузната инду-
стриска комора постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНАТА ВО 1958 

И 1959 ГОДИНА 
1. Претставниците на Сојузот на трговските 

комори на Југославија, на Сојузот на селскосто-
панско-шумарските комори на Југославија, на 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната 
надворешнотрговска комора и на Сојузната инду-
стриска комора на состанокот одржан на 6 септем-
ври 1958 година во Сојузот на трговските комори 
на Југославија се договорија највисоките цени по 
кои стопанските организации што се занимаваат 
со промет и преработка на вино можат да купу-
ваат вино од земјоделските задруги, од деловните 
сојузи и од селскостопанско-производ ите леќите 
организации во 1958 и 1959 година да бидат, и тоа за: 

По 
малиган 
динари 

1) Конзумни вина, 
во која група спаѓаат вината без назив 
на сортата, без јасен сортен карактер и 
без ознака на производниот реон, потоа 
мешаните вина од разни сорти без сор-
тен карактер, буке, арома и кои не ги 
исполнуваат условите за квалитетни 
вина, а влегуваат во промет под • назив 
на бели, црвени, ружичести и црни кон-
зумни или трпезни вина — — — — до 5 

2) Конзумни сортни вина, 
во која група спаѓаат вината што имаат 
сортен карактер, буке, арома, на сортата 
соодветна боја и соодветен индекс на 
узреаноста, со ознака на типичното про-
изводно подрачје, и тоа: смедеревка, 
прокупац, скадарка, креацер, кевединка, 
малвасија обична, богдануша, кујунџу-
ша, велики плавац, ребула, румени пла-
вац, племенка, жаметна чрнина, фран-
к о в а и присни цвичек — — — — до 5,50 

3) Квалитетни сортни вина, 
во која група спаѓаат вината што имаат 
јасен сортен карактер, јасен буке и аро-

По малиган 
динари 

ма, соодветен хармоничен состав на глав-
ните компоненти и карактер на прои-
зводното подрачје, и тоа: талијански риз-
линг, таме, багрина, мали плавац, вуга-
ва, пошип, мараштина, португизац, ка -
верне, боргоња, мославец, семијон, бел и 
син пино, ранине, силванац, мускатни 
силванац, мускат хамбург, теран, мерло, 
ризванец зелен, блатина, грк и малва-
сија блага — — — — — — — до 7,50 

Оваа цена се подразбира без плаќање на дано-
кот на промет франко натоварено во вагон или во 
друго превозно средство. 

2. Овој договор задолжителен е врз основа на 
членот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-3870 
8 септември 195в година 

Белград 
За Сојузот на трговските 

комори на Југославија, 
Милан Дунѓеровиќ, е. р 

660. 
Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за 
договарањето за цените по кои земјоделските задру-
ги ќе купуваат селскостопански производи од инди-
видуалните производители („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на зем-
јоделските задруги на НР Србија, на Главниот со-
јуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, 
на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херце-
говина, на Главниот задружен сојуз на НР Слове-
нија, на Главниот задружен сојуз на НР Македо-
нија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна 
Гора на состанокот одржан на 29 август 1958 го-
дина го постигнаа следниот 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИ-

СОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ 
СВИЊИ 

1. Во Договорот за највисоките цени за дебели 
и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58 и 25/58) во точката I под 1 се додава нова од-
редба в), која гласи: 

Цена динари 
во контра- во слободен 

хирање откуп 
„в) Згоени меснати свињи 

со тежина повеќе од 
130 кг на една свиња до 185 до 180". 
2. Во точката II се додава нов став, кој гласи: 

„Овој договор не се однесува на племенитите бели 
меснати свињи со тежина од 50—80 кг за една 
свиња, што се наменети исклучиво за производство 
на серуми." 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 1575 
1 септември 1958 година 

Белград 
Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

Генерален секретар, 
Светислав Јешиќ, е. р. 
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661. 

Врз основа на членот 75и од Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за трговската дејност и ' 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредба-
та за договарањето за цените по кои стопанските 
организации ќе купуваат селско стопански прои-
зводи од задружните и селскостопанските произво-
д и т е л о т организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/58). претставниците на Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на Сојузот на селскосто-
панско-шумарските комори на Југославија, на Со-
јузната надворешнотрговска комора, на Сојузната 
индустриска комора и на Главниот задружен сојуз 
на ФНРЈ постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГРАВОТ И ОРЕВОТ 

ВО ЛУШПА 
1. Претставниците на Сојузот на трговските ко-

мори на Југославија, на Сојузната иадворешнотр-
говска комора, на Сојузната индустриска комора, на 
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на 
Југославија и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 
на состанокот одржан рта 27 август 1958 година во 
Сојузот на трговските комори на Југославија се до-
говорија највисоките цени по кои стопанските ор-
ганизации што се занимаваат со промет на грав и 
орев да можат да купуваат грав и орев во лушпа 
од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од 
селсхостопанско-производителеќите организации да 
бидат, и тоа! 

а) за гравот Динари 
1) грав од сортата сг рушка и тетовец — — до 65 
2) грав од сортата градихћтанац и трешњевац до 55 
3) грав еднобоен ситен и со средна големина до 45 
4) грав мешан — — — — — — — — до 35 

Оваа цена се подразбира за 1 кг грав франко 
натоварени во вагон или во друго превозно средство. 

б) за орев во лушпа Динари 
1) орев од квалитетот I, што им одговара 

на условите предвидени според JUS 
(Е. В2 043/55) — — — — — — — — до 95 

2) орев од квалитетот 11, што им одговара 
на условите предвидени според JUS 
(Е. В2.043 '55) — — — — — — — — до 70 

3) орав од квалитетот ЈП, што им одговара 
на условите предвидени според JUS 
(Е. В2.043/55) — — — — — — — до 60 

Оваа цена се подразбира за 1 кг ореви франко 
н". -рено во вагон или во друго превозно сред-
ство. 

Како ден на почетокот на откупот на оревот се 
опре делува 15 октомври 1958-година. 

2. Овој договор задолжителен е врз основа на 
чл l . iот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија 
ка Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58). 

Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-3730 
27 август 1958 година 

Белград 

За Сојузот на трговските комори 
на Југославија 

Секретар, 
Ристо Бајалски, е. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО РЕПУБЛИКАТА 

ИРАК 

I 
Се назначува 
Нијаз Диздаревић досегашен секретар и прет-

седател на Административниот одбор на Народното 
собрание на Босна и Херцеговина, за вонреден и 
ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Републиката Ирак. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
2 септември 1958 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 28 од 3 јули 1958 година објавува: 

Одлука за определување денот со кој седали-
штето- на Окружниот суд за околијата Младеновац 
се преместува од Белград во Младеновац; 

Правилник за општите, стручните и техничките 
услови за основување и работа на домови за з а в -
едување на возрасни неспособни лица; 

Одлука за измена на Одлуката за патните тро-
шоци на членовите на собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Белград; 

Одлука за дополнение на Одлуката бр. 3018 од 
19 јануари 1955 година; 

Одлука за издвојување дел од вишоците на око-
лиските заводи за социјално осигурување остварени 
во 1957 година за покривање на вишоците на расхо-
дите на пасивните околиски заводи за с о ш и е н о 
осигурување; 

Одлука за покривање на вишоците на расходите 
над приходите на околиските заводи за социјално 
осигурување настанати во 1957 година; 

Одлука за планот на расходите на републич-
киот фонд за превентивна здравствена заштита: 

Одлука за измена на точката 1 од Одлука! е за 
расподелба на општата норма на придонесот за со-
цијално осигурување; 

Решение за ставање под државна заштита на 
уметничка слика. 

Во бројот 29 од 12 јули 1958 година објавува: 
Закон за изградбата и користењето на хидро-

мелиоративните системи; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

б у л е н т на НР Србија (Републичкиот буџет) за 1958 
година; 

Закон за данокот на промет на тутун; 



Среда, 10 септември 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 36 — Страна 911 

Одлука за-измени и дополненија на Општестве-
ниот план на НР Србија за 1958 година; 

Одлука за разрешување од судиска должност 
на судии на окружните судови; 

Одлука за изборот на судии на Врховниот суд 
на НР Србија, на окружните и окружните стопан-
ски судови; 

Одлука за потврда на Уредбата за организаци-
јата и работата на Извршниот совет на Народното 
собнине на НР Србија; 

Решение за разрешување и именување на чле-
нов- на републичкиот Совет за народно здравје; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за утврдување бројот на членовите на репу-
бличкиот Совет за социјална политика и комунални 
прашања и за именување членови на тој совет; 

Решение за ословување Сервис за вршење пре-
возни услуги на републичките органи и установи; 

Правилник за организирањето на огледни у-
чилишта; 

Одлука за употреба во 1958 година на средства-
та од фондот за здравствена изградба; 

Исправка на Решението за основува ње на Цен-
тар за ревматизам. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 27 од 3 јули 1958 го-
дина објавуваат: 

Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за изградбата, за минимумот на уредите и за 
опрема на угостителските претпријатија и дуќани; 

Упатство за спроведување на Законот за стру-
чното образование на лекарите од општа пракса; 

Упатство за категоризацијата на п о л о ж а р е во 
просветни установи за кои се зголемува положај-
ната плата; 

Исправка на „Договорот" за највисоките цени 
за вишна мара ска, истарски лешник, сув вргањ 
и мед. 

Во бројот 28 од 10 јули 1958 година објавуваат: 
Уредба за измена и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работата на Извршниот совет 
на Саборот на НР Хрватска; 

Решение за измена на Решението за основување 
Завод за душевно заостанати деца и младина како 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за измена на Решението за преземање 
функцијата н а основувач во однос на домот на 
Вишата стручна школа за социјални работници во 
Загреб како установа со самостојно финансирање; 

Решение за основува ње Ветеринарна станица 
Штригово; 

Решение за ословување Ветеринарна станица 
Дарда. 

УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 21 од 3 јули 1958 године објавува: 

Одлука за минималните личи доходи »а работ-
ниците во рудниците на јаглен на НР Словенија; 

Одлука за определување на директорите и дру-
гите функционери на големи стопански организации 
што можат да користат патнички автомобили под 
условите од членот 6 на Ур^лбата за користењето 
на општествените средства за практички автомо-

били, како и за определување на паушалниот ме-
сечен надоместок за нивните возења; 

Одлука за спојување на Географскиот музеј на 
Словенија со Народниот музеј во Љубљана; 

Решение за основување Сервис за превозни 
услуги на државни органи и установи во Љубљана; 

Решение за измена на составот на Советот за 
култура и просвета на НРС; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичката тарифна комисија; 

Решение за именување членови на Советот на 
радиостаницата Радио Љубљана; 

Решение за именување претседател и членови 
на комисија според првиот став од членот 28 на 
Уредбата за посебните услови за изградба на стан-
бени и управни згради и за општествениот надзор 
над таа иградба; 

Правилник за потврдување на училишни уче-
бници и прирачници; 

Наредба за овластување на претседателите на 
окружните судови, на окружните стопански судови 
и на околиските судови за именување службеници. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 23 од 28 јуни 1958 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за подрачјето на околиите 
и општините во НР БиХ; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополнетата на Законот за органите на управата 
во НР БиХ; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за општинскиот локален 
данок. 

Во бројот 24 од 5 јули 1958 година објавува: 
Одлука за определување бројот на претставни-

ците на * општествената заедница во органите на 
управувањето на републичките стопански комори; 

Одлука за определување претставници на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на НР БиХ во органите на управувањето на репу-
бличките стопански комори; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за потврда на Уредбата за спојување на 
Секретаријатот за индустрија и занаетчиство и Се-
кретаријатот за градежништво на Извршниот совет 
на НР БиХ; 

Одлука за Лотврдата на Уредбата за измени и 
дополненија на статутите на околиите Ја јце и 
Тузла; 

Одлука за потврда на статутите на Филозоф-
скиот, Медицинскиот и Техничкиот факултет на 
Универзитето во Сараево; 

Одлука за разрешување на претседател на 
окружен стопански суд и на судии на окружните 
судови; 

Одлука за избор на претседател на окружен 
стопански суд и на судии на окружните судови; 

Одлука за траењето на одморот на Народното 
собрание на НР БиХ во 1958 година; 

Одлука за измена на Одлуката за рамките за 
утврдување на положајните плати за положаите на 
секретари на народните одбори; 
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Наредба за давање овластување за назначување 
еа службеници и технички персонал во судовите; 

Наредба за нормите на придонесот што околи-
ските бирои за посредување на трудот го уплатуваат 
во дополнителните средства на Републичкото биро 
за посредување на трудот во 1958 година; 

Решение за именувањето на управниот одбор 
на Републичкиот фонд за станбена изградба; 

Решение за именување на управниот одбор на 
Републичкиот фонд за унапредување на рибар-
ството; 

Решение за именување на управниот одбор на 
Републичкиот ловечки фонд; 

Решение за именување на управниот одбор на 
Републичкиот фонд за кадрите во стопанството; 

Решение за именување на управниот одбор на 
Народната банка иа ФНРЈ — Централа за НР БиХ; 

Решение за именување на Одборот за заемите 
од Републичкиот инвестиционен фонд; 

Решение за именување на управниот одбор на 
Републичкиот фонд на водите; 

Решение за именување на управниот одбор на 
Републичкиот фонд за унапредување на шумар-
ството: 

Решение за дополнение на Решението за назна-
чување постојани судски вештаци на подрачјето 
на НР БиХ; 

Исправка на Одлуката за рамките^ за утврду-
вање на положајните плати за положаите на секре-
тари на народните одбори; 

Исправка на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на НР БиХ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 17 од 25 јуни 1958 година објавува: 

Решение за основување Центар за фото-доку-
ментација како установа со самостојно финанси-
рање; 

Правилник за организацијата и работата на 
Средната музичка школа; 

Правилник за определување на положај ките 
плати на службениците на просветни установи што 
се наоѓаат на по лежаите и на категоризацијата на 
тие положаи. 

Во бројот 18 од 10 јули 1958 година објавува: 
Уредба за приватните угостителски дуќани; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за Средното музичко училиште; 
Уредба за организацијата и работата на Секре-

таријатот за законодавство и организација на Из-
вршниот совет на Народното собрание на НР Црна 
Гора; 

Одлука за распоредот на општите норми на при-
донесот за социјално осигурување на норми за 
одделни гранки на осигурувањето; 

Одлука за определување на оквирните даночни 
норми за пропишување на општинскиот данок на 
промет; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
определување на нормите по кои се наплатува да-
нок на одделни видови и квалитети на шумски 
сортимент^ 

Решение за престанок на работата на Домот на 
учениците на средното музичко училиште во Котор 
како установа со самостојно финансирање. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

649. Наредба за максималната норма на ин-
тересот на краткорочните кредити за на-
бавка и покритие на запасите на сред-
ствата за заштита на растенијата — — 897 

650. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за одобрување скалите на ка-
тастарскиот приход — — — — — — 897 

651. Наредба за определување на условите 
под кои стопанските организации го 
остваруваат правото на надоместок на 
штетата според точката VI од Одлуката 

' за минималните заштитни цени и за пре-
миите во 1958 и 1959 година за говедата 
и свињите со определен квалитет — — 899 

652. Наредба за определување на рудниците 
на јаглен што можат слободно да ги фор-
мираат продажните пени на јагленот — 899 

653. Наредба за определување највисоката 
маржа и највисоките продажни цени на 
грозјето за вино од родот на 1958 година 899 

654. Ппавилник за хигиенските и техничките 
заштитни мерки при норкачките работи 900 

655. Наредба за определување на помалите 
занаетчиски стопански организации — 907 

656. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за оппеделување институтите и 
заводите што ќе вршат анализа на уве-
зените вештачки ѓубриња — — — — 907 

657. Одлука за дополненија на Одлуката за 
условите за давање инвестициони заеми 
без конкурс од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за набавка на опре-
ма за градежништвото — — — — — 

658. Договор за највисоките цени на винското 
грозје, виното и ракијата комова — — 

908 

908 

659. Договор за највисоките цени на виното 
во 1958 и 1959 година — — — 909 

660. Договор за дополненија на Договорот за 
највисоките цени за дебели и меснати 
свињи — — — — - W9 

861. Договор за највисоките цени на гравот 
и оревот во лушпа — — — — — — 910 

Одлука за надоместокот за експроприраното 
селскостопанско земјиште во 1958 година на тери-
торијата на НР Црна Гора; 

Одлука за воведување данок на промет што ќе 
се наплатува од индивидуалните производители на 
тутун; 

Одлука за воведување и употреба на обрасците 
во јавниот патен и патнички собраќај на терито-
ријата на Н Р Црна Гора; 


