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151. 
Врз основа на одделот 6 од главата XXVII на 

Сојузниот општествен план за 1955 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТАТА И УПОТРЕБАТА 
НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОВИТЕ ЗА КРЕДИТИ-

РАЊЕ НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
I. Општи одредби 

1. Фондовите за кредитирање на станбената из-
градба што ги основале народните републики, око-
лиите, градовите и градските општини врз основа на 
одделот 6 од главата XXVII на Сојузниот опште-
ствен план за 1955 година се правни лица. 

2. Со фондовите за кредитирање на станбената 
изградба управуваат одделни управни одбори според 
одредбите од оваа одлука. 

3. Фондовите за кредитирање на станбената из-
градба служат исклучиво за давање заеми ЗА стан-
бената изградба. 

4. Средствата од фондовите за кредитирање на 
станбената изградба не можат да се употребат за 
други цели освен за целите предвидени со оваа од-
лука. 

II. Приходи на фондовите 
5. Во фондорите за кредитирање на станбената 

изградба се уплатуваат задолжително како мини-
мални приходи предвидени со Сојузниот општествен 
план за 1955 година: 

а) делот од приходите што се издвојува од вкуп-
но реализираните приходи со кои располагаат на-
родните републики, околиите, градовите и градски-
те општини, а кој се утврдува со нивните опште-
ствени планови, со тоа што тој дел не може да биде 
помал од 3% од вкупните приходи; 

б) делот од добивката на градежните и монта-
жните претпријатија што по сојузното оданочување 
им припаѓа на народната република и на околијата 
(градот) за станбена изградба, според чл. 62—66 од 
Уредбата за расподелбата на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54). Републичкиот извршен совет определува 
кој дел од добивката се уплатува во републичкиот 
фонд за кредитирање на станбената изградба, а кој 
дел во фондот за кредитирање на станбената из-
градба на околијата односно градот; 

в) интересот на заемите одобрени од средствата 
на фондовите за кредитирање на станбената из-
градба. 

Народните републики можат да ги ослободат од 
уплатата на минималниот придонес во фондовите за 
кредитирање на станбената изградба означен под 
а) на предниот став оние околии што примаат до-
тација. 

Покрај приходите од ст. 1 на оваа точка, народ-
ните републики, околиите, градовите и градските 
општини можат да определат во фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба да се уплатуваат 
и други приходи. 

6. Како вкупни приходи со кои располагаат на-
родните републики, околиите, градовите и градските 

општини, а од кои задолжително се издвојува опре-
делен дел во фондовите за кредитирање на стан-
бената изградба, се сметаат: 

а) приходите на буџетите; 
б) приходите на инвестициониот и на сите други 

фондови на народната република, околијата, градот; 
и градската општина, што не потекнуваат од бу-
џетот. 

Во вкупни приходи на народната република што 
служат како основа за издвојување определен про-
цент во фондот за кредитирање на станбената из-
градба не влегуваат дотациите на околиите, градо-
вите и градските општини. Дотациите што ги при-
маат околиите, градовите и градските општини вле-
гуваат во нивната основа за издвојување определен 
процент на придонесот во фондовите за кредитира-
ње на станбената изградба, ако не се ослободени од 
уплатата на минималниот придонес во фондот. 

7. Уплатата на придонесот во фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба од буџетските при-
ходи и уплатите на придонесот од приходите на 
фондовите на народната република односно на око-
лијата, градот и градската општина се врши по исте-
кот на секои 10 дена во месецот. 

Делот од добивката на градежните и монтажните 
претпријатија, што се издвојува во фондовите за 
кредитирање на станбената изградба се уплатува во 
сроковите определени за пресметувањето, расподел-
бата и уплатата на приходите на буџетите и фон-
довите од страна на тие стопански претпријатија." 

8. Пресметувањето и уплатата на приходите нат 
фондовите за кредитирање на станбената изградба' 
ги врши банката што ги извршува буџетот на на-
родната република, буџетот на околијата, градот и 
градската општина. 

Ако поодделни приходи на буџетот делум или во 
целост се уплатуваат во некој наменски фонд, пре-
сметувањето и уплатата на придонесот во фондовите 
за кредитирање на станбената изградба се врши 
пред да се уплатат тие приходи во наменските фон-
дови. 

9. Федерацијата, народните републики, околиите, 
градовите, градските општини и општините можат 
делот од своите буџетски или други средства опре-
делен за станбената изградба да го уплатат во 
фондовите за кредитирање на станбената изградба. 
Со договорот меѓу овие политичко-територијални 
единици и фондот можат да се определат корисници 
на заеми во границите на средствата што тие поли-
тичко-територијални единици ги уплатиле во фон-
довите. 

10. Стопанските организации можат да уплату-^ 
ваат во фондовите за кредитирање на станбената 
изградба на околиите, градовите и градските оп-
штини (локални фондови) дел од средствата на са-
мостојно располагање, што ќе го определи нивниот 
работнички совет. 

Со договорот меѓу стопанска организација и ло-
калниот фонд можат да се определат корисници на 
заеми до висина на средствата што стопанската ор-
ганизација ги уплатила во локалниот фонд. 

Стопанските организации можат да им даваат на 
локалните фондови и заеми од своите средства на 
самостојно располагање. Стопанските организации 
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што ги даваат овие заеми ги определуваат во грани-
ците на дадените средства условите на изградбата и 
начинот на користењето на станбените згради. 

11. Граѓаните можат да договараат со локалните 
фондови за кредитирање на станбената изградба 
уплата на одделни штедни влогови во овие фондови 
за да се осигураат средства со кои граѓаните ќе уче-
ствуваат во трошоците на изградбата на своја стан-
бена зграда или стан. 

Со договорот може да се предвиди првенствено 
право на вложувачите за добивање заем кога со сво-
ите влогови ќе осигураат средства што заедно со 
средствата на заемот што им го дава управата на 
фондот, се достаточни за изградба на станбената 
зграда или станот. 

III. Употреба на средствата 
12. Средствата на локалниот фонд за кредити-

рање на станбената изградба можат да се употребу-
ваат за давање заеми за станбената изградба: 

а) на граѓаните; 
б) на станбените задруги; 
в) на станбените заедници; 
г) на стопанските претпријатија; 
д) на федерацијата, на народните републики, на 

околиите, градовите, градските општини и на општи-
ните. како и на установите што имаат својство на 
правно лице. 

13. Средствата од републичкиот фонд за креди-
тирање на станбената изградба можат да се употре-
бат за давање заеми за станбената изградба: 

а; на локалните фондови за кредитирање на 
станбената изградба; 

б) на стопанските 'претпријатија, станбените за-
други и на станбените заедници; 

в) на федерацијата, на народните републики, на 
околиите, градовите, градските општини и на оп-
штините, како и на установите што имаат својство 
на правно лице. 

14. Со средствата од добиените заеми од фон-
довите за кредитирање на станбената изградба сто-
панските претпријатија можат самите да изградат 
станбени згради за живеење на работниците и слу-
жбениците или овие средства да им ги дадат во вид 

заеми под условите определени со оваа одлука и 
со правилата на фондот на своите работници и слу-
жбеници за изградба на сопствени станбени згради 
или станови. 

Стопанските претпријатија можат Брз основа на 
одлука од работничкиот совет да им даваат заеми 
зч станбена изградба на своите работници и слу-
жбеници и од средствата на самостојно располагање. 

Заемите за станбена изградба според ст. 1 и 2 
на оваа точка стопанските претпријатија можат да 
им ги даваат на своите работници и службеници под 
условите предвидени во правилата на локалниот 
фонд за кредитирање на станбената изградба. От-
стапувања од условите предвидени во правилата на 
локалниот фонд одобрува управата на локалниот 
фонд. 

15. Федерацијата, народните републики, око-
Ј лите, градовите, градските општини и општините, 
I ако и установите што имаат својство на правно 
,\ице, можат со средствата од добивените заеми од 
ф.ондовите за кредитирање на станбената изградба 
с шите да изградат станбени згради за живеење на 
с зоите работници и службеници, или овие средства 

1 им ги дадат во вид на заеми под условите опре-
;г.лени со оваа одлука и со правилата на локалниот 
о онд на своите работници и службеници за изград-
ба на нивните сопствени станбени згради односно 
станови. 

16. Заемите што им се даваат од фондовите за 
кредитирање на станбената изградба на поодделни 
корисници според оваа одлука, можат да изнесуваат 
најмногу до 75% од пресметковната вредност на 
станбената зграда Разликата на средствата до вкуп-
ната висина на трошоците на изградба е должен да 
ја намири корисникот на заемот. Оваа разлика може 

корисникот на заемот да ја намири во готови пари, 
во материјали или во работна сила. 

Одредбата од предниот став се применува и на 
заемите што ги земаат политичко-територијалните 
единици и стопанските претпријатија. 

Максималниот срок за отплата на заемите дадени 
од фондовите за кредитирање на станбената изград-
ба изнесува 50 години, а минимален интерес е 1% 
годишно. 

Во границите утврдени во предните ставови се 
определуваат со правилата на фондот условите за 
давање заеми и на територијата на нродната репу-
блика односно на подрачјето на околијата, градот 
и градската општина (точ. 20 под в) и г) на оваа 
одлука. 

17. Средствата за станбена изградба со кои ра-
сполагаат рудниците на јаглен, а кои се формираат 
според одредбите од Сојузниот општествен план за 
1955 година, можат да се употребат и за давање за-
еми за станбена изградба на работниците и службе-
ниците на тие рудници, на начинот и под условите 
предвидени со оваа одлука за давање заеми на ра-
ботниците и службениците од средствата на само-
стојно располагање на стопанските организации. 

IV. Управување со фондовите 
18. Со републичкиот фонд за кредитирање на 

станбената изградба управува управен одбор чиишто 
членови ги именува републичкиот извршен совет. 

Со локалниот фонд за кредитирање на станбе-
ната изградба управува управен одбор чиишто чле-
нови ги именува народниот одбор на околијата, гра-
дот и градската општина. 

Републичкиот извршен совет може да донесе 
поблиски прописи за составот на управниот одбор 
на локалниот фонд за кредитирање на станбената 
изградба. Со овие прописи може да се предвиди 
републичкиот извршен совет да дава согласност на 
именувањето на членовите во управниот одбор на 
локалните фондови. 

Управниот одбор на републичкиот фонд за кре-
дитирање на станбената изградба за својата работа 
му одговара на републичкиот извршен совет, а 
управниот одбор на локалниот фонд на народниот 
одбор на околијата, градот и градската општина. 

19. Управниот одбор на фондот ги врши особено 
овие работи: 

а) донесува правила на фондот во согласност со 
републичкиот извршен совет односно со народниот 
одбор на околијата, градот и градската општина; 

б) ја поднесува на одобрување завршната смет-
ка на фондот до републичкиот извршен совет од-
носно до народниот одбор на околијата, градот и 
градската општина; 

в) го одобрува секој уговор по кој се дава заем 
од фондот; 

г) ги врши сите други работи во врска со упра-
вувањето со фондот. 

20. Со правилата на фондот поблиску се опреде-
лува начинот на присобирана средства за фондот и 
начинот и условите за располагање со овие сред-
ства. 

Со правилата на фондот особено се определу-
ваат: 

а) правата и должностите на управниот одбор 
на фондот, 

б) лицата што се овластени да го потпишуваат 
управниот одбор на фондот; 

в) условите за давање заеми (висина на заемот, 
срок за отплата, интерес и др.) и начинот на давање 
заеми (конкурс и др.); 

г) условите под кои можат со граѓаните да се 
склучат одделни договори за вложување парични 
средства на штедење во фондовите со цел да се оси-
гураат средствата за станбената изградба; 

д) начинот и формата на осигурувањето на да-
дените заеми од фондот; 

ѓ) начинот на работењето и работата на админи-
страцијата на фондот и ед. 
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V. Ракување со средствата 
21. Средствата од републичкиот фонд за кре-

дитирање на станбената изградба се вложуваат -при 
Народната банка на ФНРЈ. 

Средствата од локалниот фонд за кредитирање 
на станбената изградба се вложуваат при комунал-
ната банка, а каде што тие) не се основани при На-
родната банка на ФНРЈ. 

22. Барањата за одобрување заеми се поднесу-
ваат до банката. 

Банката ја цени кредитната способност на зае-
мобарачите л осигурувањата за дадениот заем спо-
ред условите определени со правилата на фондот, 
и од името на фондот склучува договор според усло-
вите предвидени во правилата на фондот. 

Договорот се смета како склучен кога ќе го одо-
бри управниот одбор на фондот. 

23. Стопанските претпријатија и политичко-те-
риторијалните единици, што од добиените заеми од 
фондовите за кредитирање на станбената изградба 
им даваат заеми на поодделни заемобарачи за 
изградба на нивните станбени згради или станови, 
самите ја ценат кредитната способност и предложе-
ните осигурувања на поодделни заемобарачи и со 
нив склучуваат договори за заемите. 

Отплатата служба по заемите што им се одобре-
ни на поодделни корисници според предниот став 
та оваа точка може да и' се довери на банката врз 
основа на одделен договор. 

24. Средствата на фондовите за кредитирање на 
станбената изградба непотрошени во тек на една 
година се пренесуваат во наредната година. 

25. Прописите што важат за даночните и таксе-
ните ослободувања и за давање други погодности за 
изградба на станбените згради на работниците и 
службениците согласно ќе се применуваат и на ко-
рисниците на заемите на кои им се даваат заеми 
според оваа одлука. 

26. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да 
пропише технички упатства за примена на оваа 
одлука, кои се задолжителни за сите банки. 

27. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 121 
4 април 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови? ,̂ с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

152. 
Врз основа на чл. 2 ст. 3 од Законот за ликви-

дација на обврските проистечени од заемот на фе-
дерацијата врз основа на Сојузниот општествен план 
за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО СЕ ИЗ-
ДАВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИК-
ВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ КРОИ ОТЕЧЕНИ ОД 
ЗАЕМОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВРЗ ОСНОВА НА 
СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГО-

ДИНА 
Л. Секоја 3% обврзници за ликвидација на обвр-

ските проиотечени од заемот на федерацијата има 
два ^перфорирани дела: плашт и купонски табак. 

2. На горниот дел од ллаштот е напечатен на 
четири народни јазици текстот „Федеративна На-
родна Република Југославија", а над него е втиснат 
државниот грб на ФНРЈ. 

Под текстот од предниот став е напечатено на 
четири народни јазици називот на обврзницата, кој 
гласи: ^Обврзница за ликвидација на обврските про-

влечени од заемот на федерацијата", така што во 
првиот ред е напечатено со големи букви: „ОБВР-
ЗНИЦА", а другиот дел на текстот е напечатен со 
поситни големи букви во вториот ред. 

Лево од називот на обврзницата е напечатен ред-
ниот број на обврзницата почнувајќи од број 1 па 
натаму. 

Дод називот на обврзницата напечатени се на 
четири народни јазици зборовите: „на динари" по-
крај кои и под кои е оставено празно место на кое 
со цифри и со букви ќе се испише номиналната 
вредност на односната обврзница. 

Под местото за запишување номиналната вред-
. ност на обврзницата е нанечатен на четири народни 

јазици зборот: „уписник", по кој е оставено празно 
место на коешто под полн назив и ознака на седи-
штето ќе се испише стопанската организација на 
која и' се издава обврзницата на име на запишани-
от и уплатениот износ на заемот на федерацијата, 
односно стопанската организација на која е прене-
сена обврзницата ако престанал да постои уписни-
кот на заемот. 

На дното на плаштот, под целиот текст, напв-ч 
,чатени се на левата страна зборовите: „Белград . . . . 
1965 год. (датум на ова решение)", а на десната збо-
ровите: „Државен секретар за работи на народното 
стопанство", под кои е втиснат факсимил од свое^ 
рачниот потпис на сојузниот Државен секретар за 
работи: на народното стопанство. 

3. Купонскиот табак се состои од четири ку-
пони, кои се нумерирани со броеви од 1 до 4, од 
коишто првиот е интересен, а останатите три се 
ануитетски купони. 

Во левиот горен агол на интересниот купон е 
наиечатено „ФНР Југославија", а во горниот десен 
агол е напечатен бројот на обврзницата на која и' 
припаѓа интересниот купон. 

На интересниот купон среде е напечатено со 
маски букви: „Интересен купон", а под тоа со по-
ситни букви: „на 3% обврзница за ликвидација на 
обврските проистечени од заемот на федерацијата". 

Под предниот текст е напечатен зборот: „ди-
нари", по кој е оставено празно место на коешто ќе-
се запише со цифри износот на интересот по обвр-
зницата за време од 1 јули 1964 година до 30 јуни 
1955 година. 

Во двата долни агли на интересниот купон ма-
сно е напечатен број 1, а насреде, под целиот текст 
на интересниот купон, напечатени се зборовите: 
„Стасува за наплата на 1 јули 1955 година". 

Во левиот горен агол на ануитетските купони е 
напечатено „ФНР Југославија", во нивниот десен? 
горен агол е напечатен бројот на обврзницата на 
која и' припаѓаат, а во двата долни агли масно о 
напечатен бројот 2, 3 или 4, спрема тоа дали ануитет^ 
скиот купон стасува за наплата на 1 јули 1956 го-
дина, 1 јули 1957 година или на 1 јули 1958 година. 

На горниот дел од ануитетските купони напе-
чатени се со масни букви зборовите: „Ануитетски 
купон", а под нив, со поситни букви, зборовите: „на 
3% обврзница за ликвидација на обврските прои-
отечени од заемот на федерацијата". 

Под предниот текст е означена номиналната 
вредност на секој поодделен ануитетски купон, и тоа 
така што во првиот ред се напечатени зборовите: 
„3% интерес динари" по кои е оставено празно место 
на коешто со цифра ќе се запише износот на годи-
шниот интерес, а во вториот ред зборовите: „Отплата 
динари" по кои е оставено празно место на коешто 
со цифра ќе се запише износот на годишната отпла-
та. Во третиот ред се непечатени зборовите: „Вкуп-
но динари" ло кои е оставено празно место на коешто 
ќе се запише со цифра збирот на годишниот интерес 
и годишната отплата. 

Под целиот текст на ануитетските купони, на 
нивниот долен дел, е напечатено: „Стасува за на-
плата на 1 јули 1956 година", „Стасува за наплата 
на 1 јули 1957 година" и „Стасува за наплата на 1 
јули 1958 година", спрема тоа дали ануитетскиот 
купон е означен со реден број 2, 3 или 4. 
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4. На грбот од плаштот е напечатен на четири 
народни јазици следниов текст: 

„ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА 

3% обврзница за ликвидација на обврските происте-
чени од заемот на федерацијата 

Овие обврзници им се издаваат, според одред-
бите од Законот за ликвидација на обврските про-
истечени од заемот на федерацијата врз основа на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, на сто-
панските организации што од своите средства за 
самостојно располагање и' уплатиле заем на феде-
рацијата за потребите на Општиот инвестиционен ^ 
фонд. 

Обврзниците гласат на име и се издаваат на 
вкупниот износ на уплатениот заем од страна на 
секој уписник. 

Обврзниците се плативи во динари, а исплатата 
може да се врши само во Федератив-на Народна 
Република Југославија. 

Обврзниците носат 3% интерес годишно, кој се 
,смета наназад и стасува за наплата на 1 јули секоја 
година, а почнува да тече на 1 јули 19-54 година. 

Обврзниците се амортизираат во срок од три; 
години во еднакви годишни отплати, почнувајќи од 
Л јули 1956 година. 

Исплатата на стасаните отплати и на интересот 
ЈПО овие обврзници се врши исклучиво ка ј онаа ф и -
лијала на Народната банка на ФНРЈ при која се 
води жиро сметката на уписникот. Наплатената от-
плата филијалата им ја одобрува на сметките на 
,средствава за самостојно располагање, а наплате-
ниот интерес на жиро сметката на уписникот на 
обврзницата. 

Правото за наплата на отплатата и интересот 
застарува за три години од денот на нивната стаса-
иост за наплата. 

Исплатата на стасаните отплати и интерес е осло-
бодена од сите даноци и такси." 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 120 
'4 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

153. 
Врз основа на чл. 15 ст. 4 и чл. 17 од Уредбата 

ва градежните претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНЖЕНЕРИ" 
ТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ КАКО ОДГОВОРНИ РАКО-
ВОДИТЕЛИ ЗА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ГРАДЕ-

ЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 
Во Правилникот за стручната спрема на инже-

нерите и техничарите како одговорни раководители 
за поодделни видови градежни објекти и работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/54) се вршат из-
мени и дополненија така што пречистениот текст 
да гласи: 

ПРАВИЛНИК 
за стручното образование на инженерите и 
техничарите како одговорни раководители за 
поодделни видови градежни објекти и работи 

Член 1 
Градежен инженер со положен државен стру-

чен испит и тригодишна пракса на градење може 
да биде одговорен раководител при изведба на сите 

градежни објекти и работи на нискоградба и висо-
коградба. 

Член 2 
Инженер-архитект со положен државен стру-

чен испит и со тригодишна пракса на градење може 
да биде одговорен раководител при изведба на сите 
градежни објекти и работи на високоградба. 

Член 3 
Градежен техничар со положен државен стру-

чен испит и со најмалу 5 години пракса на градење 
може да биде одговорен раководител при изведба 
на следниве градежни објекти и работи: 

1) на патишта од II, III и IV ред и на објектите 
на тие патишта, како и на индустриски колосеци 
со објектите на нив; 

2) на пропусти и мостови до 20 м распон, со 
просто фундирање; 

3) на градежни конструкции што еднаш ста-
тични се неопределени; 

4) на водоводи и канализации; 
5) на работи на регулација и мелиорација; 
в) на фундирање; 
7) на објекти во вода и на брегоутврди; 
8) на реконструкции на сите патишта и адап-

тации на згради; 
9) на згради до висина вклучително три ката; 

10) на прости стопански објекти; 
11) на прости помали енергетски објекти. 
Комисијата за ревизија на главните проекти 

при одобрувањето на главниот проект или народ-
ниот одбор на околијата (градот) по предлог од гра-
дежната инспекција можат да решат одговорниот 
раководител при изведбата на објектите и работите 
цитирани во точ. 5—8 од предниот став да мора да 
биде инженер. 

Градежен техничар што има овластенине за од-
говорен раководител на градежни работи, положен 
држа(вен стручен испит за виши техничар и на ј -
малу 10 години пракса на градење, може да биде 
одговорен раководител при изведбата на сите гра-
дежни објекти и работи, ако комисијата за реви-
зија на главните проекти или народниот одбор на 
околијата (градот) по предлог од градежната ин-
спекција со обѕир на нарочни разлози, не реши од-
говорниот раководител да мора да биде инженер. 

Член 4 
Архитектонски техничар со положен државен 

стручен испит и со најмалу пет години пракса на 
градење може да биде одговорен раководител при 
изведбата на следниве градежни објекти и работи: 

1) на објектите на општа архитектура (освен 
станбени) што немаат повеќе од три ката со кон-
струкции кои не се повеќе од еднаш статички нео-
пределени; 

2) на станбени објекти до висина на вклучи-
телно пет ката; 

3) на внатрешни уредувања (ентериери) на об-
јектите под точ. 1 и 2 на овој член; 

4) на прости стопански објекти; 
5) на адаптации и реконструкции на објектите 

цитирани во точ. 1—4 на овој член; 
6) на куќни инсталации на водовод и канали-

зација. 
Комисијата за ревизија на главните проекти 

при одобрувањето на главниот проект или народниот 
одбор на околијата (градот) по предлог од граде-
жната инспекција можат да решат, одговорниот ра-
ководител при изведбата на тие објекти и работи 
цитирани во точ. 2—5 на предниот став да мора да 
биде инженер-архитект. 

Архитектонски техничар што има овластеше за 
одговорен раководител на градежни работи, поло-
жен државен стручен испит за виши техничар и. 
најмалу 10 години пракса на градење, може да биде 
одговорен раководител при изведба на сите граде,-
жни објекти и работи на високоградба, ако 
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си јата за ревизија на главните проекти или народ-
ниот одбор на околијата (градот) по предлог од 
градежната инспекција, со обѕир на нарочни разло-
зи, не решат одговорниот раководител да мора да 
биде инженер-архитект. 

Член 5 
Овластеното за одговорниот раководител на 

градежните работи според овој правилник се дока-
жува со уверение од државниот секретаријат за 
работи на стопанството на народната република на 
чија територија се наоѓа месното на живеењето на 
лицето што го бара уверението. 

Уверението од предниот став се издава по мол-
ба од заинтересираното лице ако докаже: 

1) дека е државјанин на ФНРЈ; 
2) дека го има пропишаното стручно образова-

ние на својата струка (чл. 1—4 од овој правилник), 
со тоа што дипломата добивена во странство или 
за време на окупацијата мора да биде нострифи-
цирана според прописите што постојат; 

3) дека го положило пропишаниот стручен ис-
пит на својата струка (чл. 1—4 од овој правилник), 
ако не е ослободено од полагањето на стручниот 
испит според прописите што постојат; 

4) дека ја зав-ршило пропишаната пракса на 
градење (чл. 1—4 од овој правилник); 

5) дека не е под старателство; 
6) дека против него не е изречена казната огра-

н и ч е л е на граѓанските права, или казната забрана 
да се занимава со непосредно раководење на извед-
бата на градежни работи односно дека тие казни, 
ако биле изречени, престанале. 

Со молба-та за издавање на уверението се под-
несуваат во заверен препис сите исправи издадени 
од надлежните органи, со кои се докажува дека 
молителот ги исполнил условите од предниот став. 

Член 6 
Републичкиот државен секретаријат за работи 

на стопанството по барање од молителот му издава 
уверение во кое мора да биде означено за кои ви-
дови градежни работи лицето на кое му се издало 
уверението може да биде одговорен раководител 
на градежни работи. 

Органот од предниот став ќе го одбие со реше-
ние барањето за издавање уверение ако молителот 
не докажал дека ги; исполнувал условите од чл. 5 
на овој правилник. 

Против решен,ието од п-редниот став може да се 
започне 'управен спор. 

Член 7 
Градежен инспектор контролира дали одговор-

ниот раководител на изведбата на градежните об-
јекти и работи; има овластеше за одговорен рако-
водител за изведба на тие видови градежни објекти 
и работи. 

Ако градежниот инспектор утврди дека лицето 
што раководи со работите го нема пропишаното 
овластеше за одговорен раководител за тој вид гра-
дежни објекти или работи, ќе ја забрани натамо-
шната изведба на објектот и на работите под рако-
водство на тоа лице. 

Член 8 
Градежните претпријатија односно инвестито-

рите што работат во режија а немаат одговорни 
раководители со стручно образование и со пракса 
за изведба на поодделни градежни објекти и рабо-
ти, должни се во срок од три месеци по влегува-
њето во сила на овој правилник да назначат за 
одговорни раководител лица што го имаат пропи-
шаното стручно образование и пракса. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 5 од овој пра-

вилник може да се издаде уверението од чл. 5 на 
бвој правилник на инженерите и техничарите од 

градежен и архитектонски правец што на денот на 
влегувањето во сила на. овој правилник ќе се нај-
дат на должноста одговорни раководители на гра-
дежни работи, ако дотогаш ја вршеле со успех таа 
должност најмалу шест месеци, со тоа што до кра-
јот на 1956 година да ги исполнат сите пропишани 
услови што се бараат според овој правилник (чл. 
1 -4) . 

Уверението од предниот став го издава репу-
бличкиот држваен секретаријат за работи на сто-
панството. 

Уверението издадено врз основа на предниот 
став ја губи важноста на 1 јануари 1957 година ако 
лицето на кое му е издадено овластеното не ги 
исполни пропишаните услови до крајот на 1956 
година. 

Член 10 
Овластениве од чл. 1—4 можат да го добијат, 

по исклучок, и лица што не ги исполнуваат усло-
вите од горе цитираните одредби, но кои низ сво-
јата долгогодишна пракса самостојно и со успех 
извеле низа позначителни објекти или се здобиле 
со тоа право пред војната. Ваквото овластевте го 
издава републичкиот државен секретар за работи) 
на стопанството по претходна согласност од соју-
зниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

15 дена по објавувањето во „Службениот лист на 
ФНРЈ", 

Бр. 2581 
11 март 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

154. 
Врз основа на точ. 1 од Одлуката за овласту-

вање директорот на Управата за поморство и речен 
сообраќај да донесува правилници за средствата за 
спасување и за навига-циони те средства на бродо-
вите на Трговачката морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 7'55), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА НАВИГАЦИЈА НА БРОДО-
ВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со средства за навигација според овој правил-
ник мораат да бидат снабдени новите бродови на 
Трговската морнарица на ФНРЈ, како и бродовите 
во градба. 

На бродовите што постојат ќе се применуваат 
одредбите од овој правилник ако не е пропишано 
поинаку. 

На техничките пловни објекти нема да се при-
менуваат одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Во смисла на овој правилник се сметаат: 
1) како нови бродови — бродовите чијашто ко-

билица е поставена по влегувањето во сила на овој 
правилник; 

2) како бродови во градба - бродовите чијашто 
кобилица е поставена пред влегувањето во сила на 
овој правилник, но кои на денот на неговото влегу-
вање во сила се наоѓаат уште во градба; 

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

Член 3 
На бродовите на Трговската морнарица на 

ФНРЈ кои според чл. 1 од овој правилник се дол-
жни да имаат средства за навигација, нема да им: 
се позволи пловидба ако ги немаат средствата за 
навигација пропишани со овој правилник. 

Член 4 
Средствата за навигација мораат на бродот да 

/Се одржуваат во исправна состојба и да бидат по-
стојано приготвени за употреба. 

Член 5 
Средства за навигација со кои мораат да бидат 

,снабдени бродовите споменати во чл. 1 од овој цра-
\ Билни к се: компас, еекстант, гониометар, крономе-
(/гар, инклинометар, термометар, длабочинометар, 
(јђрзинометар Слог), р а диогониометар, доглед, ре-
флектор, барометар, ѕиден саат, салиноме^ар, по-
морски карти, попис на светшшиците, упатство за 
(пловидба за соодветното подрачје на пловидбата, 
(Шестар, паралели и наутички триаголник, серија 
(анакови на Меѓународниот сигнален кодекс, Ме-
ѓународен сигнален кодекс, односно одобрен при-
рачник за употреба на тој кодекс, таблица на деви-
јацијата, книга на девијацијата, наутички годишник 
Г ( е ф е р м и д и ) , наутички, таблици, дневник на кроно-
(вдетарот, мегафон, Морзе светилка, догласна цевка, 
телеграф, прописи што важат за редот во луките 
и за одбегнување судирања на море. 

II. СРЕДСТВА ЗА НАВИГАЦИЈА 
1. Компас 

Член 6 
Сите бродови мораат да имаат магнетски компас. 
Органот надлежен за издавање пловидбена до-

ввола може да определи, ако е тоа потребно заради 
сигурноста на пловидбата, а имајќи ја предвид при 

(Јгоа големината и предопределеноста на чамецот и 
'подрачјето на пловидбата, и чамците да мораат да 
(имаат компас и некое друго соодветно средство за 
навигација. 

Член 7 
Бродовите што пловат во границите на долгата 

И големата крајбрежна пловидба, како и бродовите 
од преку 500 БРТ што пловат во границите на ма-
лата крајбрежна пловидба, мораат да имаат два 
магнетски компаси, и тоа: главен компас и компас 
оа кормиларење. 

Бродовите на долгата пловидба, патничките 
бродови на големата крајбрежна пловидба и пат-
ничките бродови од преку 1.000 БРТ што пловат 
дво границите на малата крајбрежна пловидба мо-
раат, покрај комитетите од горниот став, да имаат 
и одделен магнетски компас со резервниот уред за 
кормиларење. 

Дрвените бродови не мораат да имаат главен 
компас ако со комнасот за кормиларење можат да 
вршат потребни снимања. 

Органот надлежен за издавање пловидбена до-
звола може брод до 600 БРТ, кој на денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник се наоѓа во 
градба, да го ослободи од обврската за поставање 
главен компас. 

Член 8 
Компасот мора да биде од одобрен тип. 
На бродовите што пловат во границите на дол-

гата пловидба компасот мора да биде од типот на 
сув компас. Овој компас мора да има две резервни 
рози со капче и шпиц. 

На бродовите што мораат да имаат главен ком-
пас и компас за кормиларење, овие компаси, ако 
6е од ист тип, мораат да бидат такви што да можат 

да се пренесуваат од сталак на еден во сталак на 
друг компас. 

Одредбата од ст. 1 на овој член: нема да се при-
менува на бродовите што постојат. 

Член 9 
Розата на компасот мора да биде поделена на 

3600 (од О0 до 3600), а во пречник мора да биде 
толкава што со неа да може да се снима и корми-
лари. Пречникот на розата не смее да биде помал 
од 10 см. 

Розата на компасот мора да биде ноќе осве-
тлена. Ако се врши осветлувањето со електрична 
енергија, мора да има резервно осветление со те-
кушто гориво. 

^ Компасот мора да има капак со таква конструк-
ција што да може да се симнува. Оваа одредба нема 
да се применува на компасите што се наоѓаат на 
бродовите што постојат. 

Главниот компас мора да има и направа за 
снимање (азимутален апарат). 

Бродовите што постојат кои имаат гониометар 
не мораат да имаат азимутален апарат на главниот 
компас. 

Коми асот за кормиларење на бродовите од пре-
ку 100 БРТ мора да има наголемувале за читање 
на курсевите. 

Член 10 
Компасот мора да има уред за компензација. 
На патничките бродови до 100 БРТ што посто-

јат, односно на другите бродови до 200 БРТ што 
постојат, ако се правени од дрво и ако имаат кар-
далеко лежиште, може да им се позволи поставана 
компас и без уред за компензација. 

Член 11 
Компасите на бродот мораат да бидат сместени 

така што, по можност средината од розата да се 
наоѓа во надолжната оска од бродот. При; подава-
њето на компасната сталка цртата од прамецот 
мора да и' одговара на надолжната оска од бродот 
или на нејзините паралели. 

Член 12 
Главниот компас мора да биде поставен на нај-

високо откривено место на бродот така што да 
можат да се вршат потребни снимања и компасот 
да биде што помалу изложен на вибрација на бро-
дот, како и влијанието на бродскиот магнетизам, 
според фактичните можности, да биде од него мак-
симално отстранет. 

Ако главниот компас мора да се постави на 
иоткренато подножје, тоа мора да биде изработено 
од материјал што не му подлежува на влијанието 
на магнетниот. 

При избирањето на местото за сместување на 
главниот компас треба да се настојува: 

1) компасот да се постави што е можно поблизу 
до заповедничкиот мост; 

2) во негова близина да нема ^симетрично по-
ставени железни предмети, ниту железни предмети 
што можат, по потреба, да се поместуваат; 

3) во круг со полупречник од 3 м, во чиешто 
средиште е компасот, да не се наоѓаат никакви же-
лезни уреди, и компасот да не се наоѓа многу близу 
до железни направи, како што се: оџаци, зрачници, 
јарболи, сои и сл. Ако големите подвижни капи на 
зрачникот се наоѓаат поблизу од в м од главниот 
компас, тие мораат да бидат од материјал што не 
му подлежува на влијанието на магнетниот; 

4) динамото, електричните мотори, прсекторите, 
радиотелеграфскиот уред и сите електрични напра-
ви и водови да бидат толку оддалечени од компасот 
колку што е потребно за неговата исправна работа. 

Член 13 
Компасот ва кормиларење да мора да се наоѓ^. 

до кормилар-ницата што е можно поблизу до трка,-
лото на кормилото, за да може кормилар? сфл 
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ракувањето со кормилото појасно да ја. гледа по-
делбата на розата на компасот. 

Тркалото и трансмисијата на кормилото, подо-
жувачите на оските, забните зафаќана на корми-
лото, телеграфот за машините и другите предмети 
што се наоѓаат во круг чијшто полупречник изне-
сува 1,5 м, а во чие средиште е компасот, мораат да 
бидат изработени од материјал што не му нодле-
жува на влијанието на магнетизмот. 

Во уредите за рачно кормиларење на крмата на 
бродот, оската и пренесувањето на тркалото на кор-
милото можат да бидат и од железо, но самото тр-
кало на кормилото мора да биде од дрво или од 
метал што не му подлежува на влијанието на ма-
гнетниот. 

Член 14 
На бродовите што имаат главен компас и ком-

пас за кормиларење мора да постои меѓу овие два 
компаса догласка цевка со цел да се овозможи 
непосредно соопштување. 

Член 15 
Бродовите што имаат жиро-компас не мораат 

да имаат одделен магнетски компас за кормиларење 
во кормиларницата ако имаат ка ј главниот магнет-
ски компас уред за кормиларење или перископ со 
кој може во кормиларницата да се чита главниот 
компас. 

Член 16 
Компасот мора да биде компензиран. 
Компензацијата се врши во следниве случаи: 
1) кога компасот е првпат инсталиран; 
2) секоја година — кај патничките бродови., е 

кај другите бродови — секои две години; 
3) кога на бродот ќе се вршат важни поправања 

или измени што можат да влијаат на бродскиот 
магнетизам, односно кога се вршат измени во елек-
тричните уред и или се постава ат нови уреди што 
можат да влијаат на компасот; 

4) кога од конкретните околности (времето на 
распрема на бродот, подолга положба на бродот во 
еден правец итн.) може оправдано да се претпо-
стави дека компасот во поглед на компензацијата 
не е исправен; 

5) кога заповедникот на бродот ќе установи де-
ка од последната компензација станале измени во 
девијациите поголеми од 50. 

Одредбата од овој член не се однесува на бро-
довите до 30 БРТ на кои нема можност комнасот 
да се вгради во кормиларницата. 

Член 17 
Компензација на бродските компаси и надзор 

над подавањето на компасите вршат лицата што 
се оспособени и овластени за таа работа. 

Оспособувањето на таквите лица и утврдува-
њето на надоместувањето за нивната работа ќе се 
определи со одделни прописи. 

2. Други средства за навигација 
Член 18 

Сите бродови мораат да имаат за подрачјето во 
кое се овластени да пловат: исправни поморски 
карти, упатства за пловидба и попис на светил-
ниците. 

Покрај сред,ствата од горниот став, сите бро-
дови мораат да имаат и: прописи што важат за 
редот во луките на ФНРЈ, Правилникот за одбег-
нување судирања на море, како и потребен: број 
шестари, паралели и наутички триаголници, а бро-
довите со механ,ички погон уште и доглаша цевка 
меѓу заповедничкиот мост и машинарницата. 

Член 19 
Сите бродови што се должни да имаат компен-

зиран компас мораат да имаат таблица за девија-
ција, а сите бродови што пловат во долгата или 
големата крајбрежна пловидба, како и патничките 
бродови од преку 200 БРТ и другите бродови од 
Пр^ку 300 БРТ што пловат во малата крајбрежна 
ШКЗШдба еч и книга за деви Ј а к а т а . 

Член 20 
Бродовите од преку 50 БРТ мораат да имаат; 

анероидбарометар, ѕиден саат, термометар со жива, 
мегафон и рачен д л абочинометар со должиш! 25 м 
со тег од 5 кг. 

Средствата од горниот став' на бродовите д^ 
100 БРТ мораат да се наоѓаат на згодно место на 
бродот, а на другите бродови во кормиларницата, 
или навигациската кабина. 

Член 21 
Бродовите од преку 100 БРТ, покрај другите 

средства за навигација од горниот член, мораат дф 
имаат: 

1) една серија на знаковите на Меѓународниов 
сигнален кодекс; 

2) Меѓународен сигнален кодекс — бродовите 
што вршат меѓународни па,тувања, односно одобрела 
Прирачник за употреба на кодексот — бродовите 
што пловат во границите на крајбрежното море! 
на ФНРЈ. 

Патничките бродови од преку 100 БРТ мораат 
да имаат и рефлектор, кој мора да се наоѓа на нај-г 
Згодно откривено место на бродот. 

Бродовите што постојат не мораат да имаа^ 
рефлектор. 

Член 22 
Знаковите на Меѓународниот сигнален кодева 

мораат да имаат размер 1 X 1,25. 
Најмала големина на знаковите мора да биде? 
1) за бродовите на малата крајбрежна пловидба^ 

до 300 БРТ - 50 X 62 см; од 301 до 500 КРТ - ^ 
100 X 126 см; а за бродовите преку 500 БРТ 150 
X 188 см; 1 

2) за бродовите на долгата и големата храјбре^ 
ж в а пловидба до 500 БРТ — 100 X 125 см, а за бро-в 
Ловите преку 500 БРТ - 150 X 188 см. 

Бродовите што постојат можат да ги задржат 
знаковите кои според големината не и' одговараат 
на одредбата од горниот став, додека истите поради 
дотраеноста не ќе мораат да ги заменат со нови. 

Член 23 
Патничките бродови од преку 100 БРТ мораат, 

да имаат, покрај другите средства) за навигација?; 
од чл. 20 и 21 од овој правилник, уште и еден до-а' 
глед со потребна јачина и ѕиден саат во маигинар-
ницата. 

Член 24 
Бродовите со механички погон од преку 100 БРЛ 

мораат да имаат, покрај другите средства за нави-а 
нација од чл. 20, 21 и 23 од овој правилник, уште и; 

1) инклинометар; 
2) догласка цевка меѓу заповеднички от мост ш 

кабината на заповедникот на бродот, како и меѓу; 
машиварницата и кабината на управителот на ма^ 
шините, ако е тоа потребно, за што решава надлеч 
жната управа на поморската област; 

3) телеграф со кој од машинарницата се реагира 
на заоскведта примена од заповедничкиот мост. Те-
леграфот не им е потребен на бродовите на кои со! 
машината може да се управува од заповедничкиот 
мост. 

Бродовите што постојат не мораат да имаат 
телеграф, ниту догласна цевка меѓу заповеднич-
киот мост и кабината на заповедникот на бродот и 
меѓу машинарницата и кабината на управителот на 
машините, ако технички е невозможно да се по-
стави таа. 

Член 25 
Бродовите од преку 150 БРТ мораат, покрај 

другите средства за навигација од чл. 20 и 21 од 
овој правилник, да имаат уште и уред за давање 
одделни светлосни сигнали (Морзе-светилка). 

Член 26 
Бродовите од преку 200 ВРТ, покрај другите 

средства за навигација од чл. 20, 21 и 25 на овој 
правилник, мораат да имаат и: гоииометар со уреД 
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за негова доставање на заповеднички мост, доглед 
со потребна јачина и ѕиден саат во машинарницата. 

Покрај средствата од предниот став, патничките 
бродови од преку 300 БРТ и сите бродови од преку 
600 БРТ мораат да имаат и механички брзинометар; 

Член 27 
Бродовите што пловат во границите на долгата 

а големата крајбрежна пловидба мораат да имаат, 
покрај другите средства за навигација од чл. 19, 20, 
21, 24 и 26, без обѕјф на тонажата спомената во чл. 
26, на овој правилник, уште и; 

1) секстант; 
2) шииометар; 
3) кронометар; 
4) рачен длабочинометар долг 40 м со тег од 

8 кг тежина; 
5) механички брзинометар (лог) со резервен виок 

и јаже; 
6) салинометар; 
7) наутички годишник (ефемериде) и наутички 

таблици; 
3) дневник на кронометарот. 
Бродовите што пловат во границите на долгата 

и крајбрежната пловидба, и кои превезуваат исклу-
чиво патници, не мораат да имаат салинометар. 

Бродовите што пловат в-о границите на долгата 
пловидба, покрај средствата за навигација од пред-
ниот став, мораат да имаат и азимутален апарат, 
,термометар со алкохол и механички или електри-
чен длабочинометгр. Механички или електричен 
длабочинометар мораат да имаат и патничките бро-
дови што пловат во границите на големата кра ј -
брежна пловидба. 

Бродовите од 1600 БРТ и бродовите преку таа то-
нажа, што вршат меѓународни патувања во грани-
ците на долгата пловидба, како и бродовите од 5000 

,БРТ и бродови преку таа тонажа што пловат во 
границите на големата крајбрежна пловидба, мораат 
да имаат покрај средствата од ст. 1 и 3, уште и ра -
дмогокиометар. 

ТП. СВЕ ДОЦЕ А ЗА СРЕДСТВАТА ЗА 
НАВИГАЦИЈА 

Член 28 
Поморско-управниот орган надлежен за изда-

вање пловидбена дозвола ќе му издаде на бродот 
што е снабдел со средства за навигација според 
одредбите од овој правилник, сведоџба за средства-
та за навигација. 

Член 29 
Сведоџбата за средствата за навигација мора да 

ги содржи следниве податоци: 
1) вид, име, лука на припадноста, бруто и нето 

рег-истарска тонажа на бродот; 
2) вид и број на средствата за навигација што 

ги има бродот; 
3) потврда дека средствата за навигација се 

исправни. 
IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
За поморски прекршок ќе се казни со парична 

казна: 
1) до 10.000 динари: 
а) бродосопственик односно бродар или одго-

ворно лице во бродарско претпријатие, што употре-
бува за пловидба брод снабден со неисправни сред-
ства за навигација, или без средства за навигација 
пропишни со овој правилник; 

б) заповедник на брод, ако бродот нема средства 
за навигација, или ако употребува на бродот неи-
справни средства за навигација; 

в) заповедник на брод што на бродот употребу-
ва средства за навигација без соодветна сведоџба 
пропишана во чл. 28 и 29 од овој правилник; 

2) дд 1.000 динари — сопственик на чамец или 
друго одговорно лице што на чамецот не ги држи 

пропишаните средства за навигација, или ако ги 
држи нередно. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 31 

Употребата на поодделни типови средства за 
навигација на бродовите на Трговската морнарица на 
Ф Н Р Ј ја одобрува директорот на Управата за по-
морство и речен сообраќај. 

Лицата што изработуваат средства за навига-
ција чијашто употреба на бродовите на Трговската 
морнарица на ФНРЈ е одобрена според предниот 
став, мораат за секое такво средство што ќе го пу-
штат во промет да издадат сведоџба за нивната ис-
правност, која ќе ги содржува карактеристиките на 
тоа средство. 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила по истек на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ". 

Бр. 904 
26 февруари 1955 година 

Белград 
Директор 

на Управата за поморство и речен 
сообраќај, 

Мирослав Драгутин, с. р. 

Согласен: 
Претседател 

на Одборот за внатрешна политика 
на Сојузниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

155. 
Врз основа на точ. 1 од Одлуката за овласту-

вање директорот на Управата за поморство и речен 
сообраќај да донесува праг ибинци за средствата 
за спасување и за навигациони?^ средства на 
бродовите на Трговската морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 7/55), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СПАСУВАЊЕ НА БРОДО-
ВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со средствата за спасување мораат да бидат 

снабдени бродовите на Трговската морнарица на 
ФНРЈ, и тоа: патничките — што вршат патувања 
во границите на крајбрежното море на ФНРЈ, и то-
варните и со нив изедначени бродови до 500 БРТ. 

Товарните и со нив изедначени бродови од преку 
500 Б Р Т мораат да бидат снабдени со средства за 
спасување според одредбите од Меѓународната кон-
венција за заштита на човечкиот живот на море 
(Лондон, 1948), без обѕир на границите на патува-
њето. 

Како патнички бродови во смисла на овој пра-
вилник се сметаат, покрај бродовите што превозат 
повеќе од 12 патници, и бродовите за управни, са-
нитетски, забавни, спортски и слични цели. 

Како бродови изедначени со товарните бродови 
во смисла на овој правилник, се сметаат: рибарски-
те бродови, реморкерите, светилничарските бродови, 
бродовите за полагање кабели, како и сите бродови 
без механички погон, 

Член 2 
Одредбите од овој правилник ќе се п р и з н а т на 

новите бродови и на бродовите вд градба. ' ^ - -
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На бродовитз што постојат ќе се применуваат 
одредбите од овој правилник ако не е пропишано 
поинаку. 

На техничките пловни објекти нема да се при-
менуваат одредбите од овој правилник. 

Член 3 
Во смисла на овој правилник се сметаат: 
1) како нови бродови — бродовите чијашто ко-

билица е поставела по влегувањето во сила на овој 
правилник; 

2) како бродови во градба - бродовите чијашто 
кобилица е поставена пред влегувањето во сила на 
овој (правилник, но кои на денот на неговото влегу-
вање во сила се наоѓаат уште во градба; 

3) како бродови што постојат — бродовите што 
на денот на влегувањето во сила на овој правилник 
се наоѓаат во пловидба, распрема, обнова или рекон-
струкција. 

Член 4 
На бродовите на Трговската морнарица на ФНРЈ 

кои според чл. 1 од овој правилник се должни да 
имаат средства за спасување, нема да им се позволи 
пловидба ако ги немаат средствата за спасување 
пропишани; со овој правилник. 

Член 5 
Средствата за спасување мораат на бродот да се 

одржуваат во исправна состојба и така што да би-
дат постојано приготвени за брза и навремена упо-
треба. За таа цел, чамците за спасување и напра-
вите што пливаат мораат да ги исполнуваат след-
ниве услови: 

1) мораат да бидат оспособени и сместени на 
такво место на брод што да можат во најкусо можно 
време и со сигурност да се спуштаат во вода, та и 
под неповолни услови на надолжен и напречен на-
гиб на бродот. Чамците не смеат да бидат сместени 
на крајниот дел од прамецот на бродот; 

2) мора да се осигури можност да се изврши 
укрцување во чамецот бр го и во добар ред; 

3) сместувањето на секој чамец за спасување и 
на секоја направа што плива да биде такво што да 
не ја пречи употребата на други чамци за спасу-
вање и направи што пливаат. 

Член 6 
Како средства за спасување се сметаат: чамците 

за спасувачи со нивната опрема, направите што 
пливаат, тркалата за спасување, појасите за спасу-
вање и сигналите за опасност. 

II, СРЕДСТВА ЗА СПАСУВАЊЕ 
1. Чамци за спасување 

Г р а д б а 
Член 7 

Чамците за спасување мораат да бидат солидно 
градени и да имаат форми и размери што ќе им 
овозможат полна стабилност на морето и достаточно 
надвоѓе и во случај кога се во нив укрцани сите 
лица што смее да ги прими чамецот и сета опрема 
на чамецот. 

Член 8 
Чамците за спасување мораат да бидат доста-

точно цврсти што без опасност да можат да се спу-
штат во вода под своето полно оптоварување (лица 
во чамецот и опрема). 

Средниот узвој на сите чамци за спасување мо-
ра да изнесува најмалу 4% од должината на ча-
мецот. 

Одредбата од ст. 2 на овој член не се однесува 
до чамците што постојат на бродовите што постојат. 

Член 9 
Чамците за спасување мораат да бидат отворе-

ни, со цв,рсти страни, со внатрешни плутала или 
без нив. 

Чамците за спасување со внатрешни плутала не 
Шеат да бедо? покус и од 7,30 м, а оние без внатре-

шни плутала не смеат да бидат покуси од 4,90 м, 
освен кога со овој правилник е определено поинаку. 

Органот надлежен за издавање пловидбена до-
звола може да дозволи да се употребат и чамци за 
спасување покуси отколку што е пропишано во гор-
ниот став ако најде дека поради големината на бро-
дот или од други оправдани разлози употребата на 
чамецот за спасување од горниот став би била не-
т а к т и ч н а или нецелесообразна. 

Бродовите што постојат можат да ги задржат 
чамците од оној вид и должина што ги имале на 
денот на влегувањето во сила на овој правилник 
но при замената на старите чамци — новите мораат 
да им одговараат на одредбите од овој правилник. 

Член 10 
Способноста на пливањето на дрвен чамец за 

спасување со внатрешни плутала мора да биде оси-
гурена со непропустливи воздушни комори, чијшто 
вкупен волумен мора да и' биде рамен најмалу на 
една десетинка од вкупниот волумен на чамецот. 

Способноста на пливањето на метален чамец за 
спасување не смее да биде помала од способноста 
на пливањето што се бара со овој правилник за др^ 
вен чамец од ист волумен, а волуменот на нелропу-
стливите воздушни комори во метален чамец за 
спасување мора да биде сразмерно паголемен. 

Чамците што постојат на бродовите го задржу-
ваат волуменскиот капацитет на внатрешните плу-
та л а што ги имале на денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член И 
Сите напречни и надолжни клупи во чамците за 

спасување треба да бидат поставени што е можно 
пониско, а душемињата мораат да се постават така 
што клупите над нив да не бидат над душемето по-
веќе од 84 см. 

Одредбата од горниот став не се однесува до 
чамците што постојат на бродовите што постојат. 

В о л у м е н с к и к а п а ц и т е т 
Член 12 

Волуменскиот капацитет на чамците за спасу-
вање треба да се определува според Симлсоиовото 
правило или според која и да е друга метода што 
дава ист степен на точноста. 

Капацитетот на чамците за спасување со рам-
кеста крма треба да се смета како да има чамецот 
остра крма. 

Органот надлежен за издавање пловидбена до-
звола може да му го определи на чамецот капа-
цитетот рамен на производот на должината, ши-
рочината и височината помножен со 0,6, ако е оче-
видно дека ваков начин за определување капаци-
тетот на чамецот за спасување не дава поголем ка-
пацитет од оној што се добива според Симпсоковото 
правило. 

Волуменскиот капацитет на моторен чамец за 
спасување се добива кога од бруто капацитетот ќе 
се одбие волуменот што го зафаќа машината со де-
ловите што и' припаѓаат, како и радиотелеграфс шот 
уред и рефлекторот — ако ги има, со своите делови 
што им припаѓаат. 

К а п а ц и т е т н а н о с и в о с т а 
Член 13 

Бројот на лицата што може да го прими чамецот 
за спасување му е рамен на најголемиот цел број 
што се добива со делење на капацитетот изразен 
во кубни метри со 0,283. 

М о т о р н и ч а м ц и и ч а м ц и со д р у г 
м е х а н и ч к и п о г о н 

Член 14 
На патничките бродови од преку 1.200 БРТ еден 

од чамците за спасување мора да биде на моторен 
погон од класата А или В, или мора да биде снаб-
ден со други средства за механички погон. 
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Член 15 
Моторниот чамец за спасување од класата А 

мора да ги исполнува следниве услови: 
1) мора да има машина од одобрен тип со ком-

пресионо палење, и да биде снабдена со достаточна 
количина гориво што да може да работи без прекин 24 
часа. Машината мора да биде одржувана така што 
да биде постојано приготвена за пуштање во 
погон; 

2) машината со деловите што и' припаѓаат треба 
да биде згодно затворена, така што да е можна неј-
зина работа и под неповолни временски услови; 

3) мора да има уред за возење со крма; 
4) брзината при возењето напред, кога е на-

товарен чамецот со најголем број лица, со комл^тна 
опрема на чамецот и со полн товар на гориво, мора 
да биде најмалу 6 чвора по мирна вода. 

Член 16 
Моторниот чамец за спасување од класата Б 

мора, покрај условите од точ. 2 и 3 од горниот член, 
да ги исполнува и следниве услови: 

1) мора да има достаточно гориво за машината, 
која мора да биде одржувана така што да биде во 
секое време приготвена за употреба; 

2) брзината при возењето напред мора да биде 
од најмалу 4 чвора по мирна вода, кога е чамецот 
со полн товар на лицата што смее да ги прими, 
својата опрема и горивото. 

Член 17 
Обемот на внатрешните плутала на моторниот 

чамец за спасување мора да биде најмалу рамен 
на обемот на плуталата што е пропишан со овој 
правилник за чамците за спасување што не се мо-
торни, а мора да биде наголемен, ако е потребно да 
се израмни разликата меѓу тежината на машината 
со деловите што и' припаѓаат, како и со рефлекто-
рот и ра д ̂ телеграфскиот уред со деловите што им 
припаѓаат — ако ги има, и тежината на дополни-
телниот број на лицата што би можел чамецот да 
ти прими ако би се отстранила машината со дело-
вите што и' припаѓаат, како и рефлекторот и ра-
диотелеграфскиот уред со деловите што им припа-
ѓаат — ако ги има. 

Член -18 
Ако, место моторниот чамец за спасување од 

,класата В или место друг одобрен тип чамец за 
спасување со механички погон, бродот носи моторен 
чамец за спасување од класата А, во поглед на 
горивото ќе се применат одредбите од овој правил-
ник што се однесуваат до моторниот чамец за спа-
сување од класата Б. 

Член 19 
Чамецот за спасување што не е моторен туку 

снабден со други одобрени средства за механички 
погон, мора да ти исполнува следниве услови: 

1) погонската направа мора да биде од одобрен 
тип и мора да има достаточно сила што да овозможи 
чамецот за спасување по спуштањето во вода брго 
да се оддалечи од страната на бродот и да го одржи 
курсот под неповолни временски услови. Ако оваа 
направа се движи со рака, мора да биде таква што 
можат да ја употребуваат и лица неискусни за раку-
вање и да може да се употреби и тогаш кога е 
исполнет чамецот со вода; 

2) мора да има уред за возење со крма; 
3) обемот на внатрешните плутала треба да 

биде наголемен, со цел да се израмни тежината на 
погонската направа. 

Б р о ј на ч а м ц и т е 
Член 20 

Патничките бродови мораат да имаат следен 
број чамци за спасување со определена должина, 
и тоа: 

1) бродовите од 51—150 БРТ — 1 чамец долг 
најмалу 4 м; 

2) бродовите од 151—300 БРТ — 2 чамци долги 
најмалу 4,50 м; 

3) бродовите од 301—800 БРТ — 2 чамци долги 
од 4,50 до 6 м; 

4) бродовите од 801—1500 БРТ - 4 чамци долги 
од 6 до 6,50 м; 

5) бродовите од преку 1500 БРТ - 6 чамци дол-
ги од 6,50 до 8 м. 

Чамците за спасување мораат да бидат снабдени 
со внатрешни плута л а, освен оние за бродовите до 
300 БРТ, на кои чамците за спасување можат да 
бидат и без внатрешни плутала. 

Бродовите што постојат го задржуваат бројот 
на чамците што го имале на денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 21 
Товарните бродови долги преку 15 метра, а со 

волумен до 200 БРТ, мораат да имаат еден чамец 
за спасување кој не мора да има внатрешни ш е т а -
ла, но кој мора да биде толкав што да може да ги 
прими сите лица на бродот. Кај бродовите од преку 
50—200 БРТ овој чамец не смее да биде покус од 4 м. 

Товарните бродови од преку 200—500 БРТ мо-
раат да имаат еден чамец за спасување со внатре-
шни плутала, толкав што да може да ги прими сите 
лица на бродот. 

Бродовите што постојат од горниот став ги задр-
жуваат чамците од оној вид и големина што ги имаат 
на денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
додека не ќе ги заменат со нови. 

О п р е м а н а ч а м ц и т е 
Член 22 

Опремата на чамците за спасуваше мора да се 
наоѓа во самиот чамец. 

Додека бродот се наоѓа во луката, опремата на 
чамците за спасување на патничките и товарните 
бродови до 100 БРТ може да се наоѓа и на место 
определено за тоа на бродот. 

Член 23 
Чамците за спасување без внатрешни плутала 

мораат да имаат следна опрема, и тоа: 
1) чамците на патничките и товарните бродови 

до 100 БРТ: 
а) три весла со четири палци или чатали; 
б) два чепа приврзани со јаже за реброто на 

чамецот (чеповите не се потребни ако отво-
рите имаат автоматски вентили); 

в) исполец; 
г) ведро од поцинкува-н лим; 
д) јаже долго 15 м; 
ѓ) светилка со петрол или со масло за 12 

часа горење, што дава бела светлина; 
е) кутија кибрит во недопустлива обвика; 

2) чамците на патничките бродови од 101—300 
ВРТ и на товарните бродови од 101—200 БРТ, покрај 
опремата од точ. 1 на овој член, уште и: 

а) кормило и рудо; 
б) непропустлив сад што содржи најмалу 20 

литра вода за пиење, како и згоден сад од 
еден дел приврзан со бронзено синџирче 
за садот за вода; 

в) едно секирче. 

Член 24 
Чамците за спасување со внатрешни плутала 

мораат да имаат следна опрема, и тоа: ^ ^ 
1) чамците на патничките бродови од 301—1000 

БРТ и на товарните бродови од 201—500 БРТ: 
а) достаточен број весла за поединечно весла-

ње со две резервни весла, едно весло за 
кормиларење, една чакла и број палци илЦ 
чатали кој за еден и пол пат е поголем оЏ 
бројот на водата сметајќи ш у ш р в ш ф 
весла; ^ ^ ч ? 5 4 ^ Ѕ^^ЈучУ, ^ 
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б) два чепа за секој отвор (чеповите не се по-
: тревни ако отворите имаат автоматски вен-

тили), врзани за чамецот со бронзено син-
џирче, исполец и две ведра од одобрен ма-
теријал; 

в) кормило врзано за чамецот и рудо на 
кормилото; 

г) две секирчиња, по едно на секој крај од 
чамецот; 

д) светилки со масло за 12 часа горење и две 
кутии кибрит во непропустлива обвивка; 

1") јаже за прифаќање во форма на венец око-
лу чамецот; 

е) сидро за луњи со одобрена големина; 
в?) две приврски достаточно долги од кои една 

мора да биде на предниот дел од чамецот 
прицврстена со јамка и со клип така што да 
може да се отпушти, а другата мора да би-
де цврсто приврзана на прамчената статва 
и приготвена за употреба; 

л з) непропустлив сад што треба да содржи до 
1 литар вода за пиење за секое лице во ча-
мецот и сад приврзан со бронзено синџирче 
за садот За вода; 

ѕ) шест рачни факели од одобрен тип, сме-
стени во непропустлив сад, што даваат свет-
лоцрвен а светлина; 

и) одобрени средства во форма на странични 
кобилици или кобилични огради, што им 
овозможува на лицата да се држат за чаме-
цот ако се преврти овој; 

ј) одобрени средства за прва (помош сместени 
во недопустлива кутија; 

к) лизгалки, освен на бродовите што постојат, 
ако тие според типот и големината на бро-
дот се потребни. 

Чамците за спасување со механички погон мо-
раат да ја имаат опремата од предниот став, но не 
мораат да имаат повеќе од половина на пропишаниот 
број весла. Овие чамци мораат да имаат по две 
;чакли; 

2) чамците за патнички бродови од преку 1000 
БРТ и за товарни бродови од преку 500 БРТ мораат 
да имаат лизгалки, ако тие според типот и големи-
ната на бродот се потребни, и опрема пропишана со 
Меѓународната конвенција за заштита на човечкиот 
живот на море од 194в година. 

Кога е во прашање чамец што му припаѓа на 
брод кој во текот на патувањето не се оддалечува од 
брегот повеќе од 20 наутички милји органот надле-
жен за издавање пловидбена дозвола може да го 
ослободи бродот од обврската да го снабде чамецот 
со следниве предмети на опремата; 

а) со животни прехрани; 
б) со кондензирано млеко; 
в) со огледало за сигнализирање дење; 
г) со џепен нож снабден со отворач за кутии од 

лим приврзан за чамецот со сиџим; 
д) со еден или со повеќе јарболи со опута од 

галванизиран челик, како и со едра (портокалова 
боја); 

ѓ) со ефикасен компас во кутија со вештачка 
светлина или со друго згодно светло за осветлување; 

е) сад со 4,5 литра растениско, рибино или жи-
вотинско масло; 

ж) со два сигнали со падобран од одобрен тип, 
кои можат да даваат светлоцрвен светлина на голе-
ма височина; 

3) со два пловни сигнали на чад од одобрен тип 
(за употреба дење), што можат да излачуваат многу 
чад со портокалова боја; 

ѕ) со две лесни јажиња што пливаат за влечење; 
и) со рачна цицалка од одобрен тип; 
ј) со згоден сандак за сместување помали пред-

мети на опремата. 

О б е л е ж у в а њ е н а ч а м ц и т е 
Член 25 

На чамците за спасување мора да онде напи-
шано: име на бродот на кој му припаѓа чамецот, 
реден број на чамецот, димензии на чамецот и број 
на лицата што смее да ги прими чамецот. 

Име на бродот на кој му припаѓа чамецот и ред-
ниот број на чамецот мораат да бидат испишани со 
темна боја на сина подлога или обрнато, и тоа на 
прамецот од обете страни на чамецот. Името на бро-
дот мора да биде напишано над редниот број. 

Димензиите на чамецот мораат да бидат втисна-
ти со цифри на.прамчената статва. 

Бројот на лицата што смее да ги прими чамецот 
мора да биде напишан на обете страни на чамецот 
на начинот пропишан во ст. 2, и на пречената стат-
ва на начинот пропишан во ст. 3 од свој член. 

На чамецот за спасување не смее да биде озна-
чен поголем број лица од ОНОЈ број што се добива 
по постапката пропишана во чл. 13 од овој пра-
вилник. 

У к р ц у в а њ е в о ч а м ц и 
Член 26 

Заради брзо, правилно и сигурно укрцување во 
чамците за спасување, бродовите мораат да бидат 
опремени на следен начин: 

1) секое рало сои мора да има згодни скали што 
овозможуваат пристап во чамепот кога е овој на вода 
и кога е накривен бродот за 150; 

2) направите за спуштање на чамецот мораат да 
бидат осветлени на згоден начин; 

3) бродот мора да биде снабден од надворешната 
страна на машинарницата со згодни направи со 
кои може да се спречи секое излевање вода во ча-
мецот; 

4) правецот на движењето на патниците на бро-
дот до чамецот за спасување мора да биде означен 
со стрели под зборовите: „чамци за спасување". 

Одредбите од точ. 1 и 3 од горниот став не се 
однесуваат до бродовите што постојат под 500 БРТ. 

С о и и у р е д и з а с п у ш т а њ е н а ч а м ц и т е 
Член 27 

Бродовите со големина до 50 БРТ не мораат да 
имаат сои, а оние од преку 50 БРТ мораат да имаат 
толку гарнитури сои колку што имаат чамци за спа-
сување. 

Соите мораат да имаат одобрена форма и да би-
дат правилно распоредени на една или повеќе па-
луби, чамците под нив да можат да бидат спуштени 
со сигурност, а при тоа да немаат пречки при раку-
вањето со Другите сои. 

Бродовите што постојат до 100 БРТ не мораат да 
имаат сои ако ги немаат на денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 28 
На бродовите долги преку 46 м соите мораат да 

бидат: 
1) странични или гравитациони (лизгави) — за 

чамците за спасување кои при спуштањето во вода 
без патници не тежат повеќе од 4064 кг; 

2) гравитациона (лизгави) за чамците за спа-
сување кои при спуштањето во вода без патници 
тежат преку 4064 кг. 

На бродовите покуси од 46 м што имаат сои од 
радијален тип (обични) мораат да постојат одобрени 
направи што го спречуваат нивното излегување од 
лежиштето 

Бродовите што постојат го задржуваат типот на 
Ѕоите што го имаат. 

Член 29 
Соите, колотурниците, жабите и другиот прибор 

мораат да бидат достаточно јаки, чамците за спа-
сување да можат сигурно да се спуштат во вода со 
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полно оптоварување со лица и со опрема, та и тогаш 
ако е бродот наведнат до 150 на која и да е страна. 

На бродовите на кои палубата за чамци е на 
височина поголема од 4,60 м над водната линија на 
најголемото газење во морската вода, мора да биде 
поставен уред што ќе го олеснува спуштањето во 
вода на чамецот за спасување под околностите на 
неповолно наведнување на бродот. 

Со чамците за спасување мора да се раководи 
со колотурници опремени со челични јажиња и со 
витла од одобрен тип. Органот надлежен за изда-
вање на пловидбената дозвола може да одобри и упо-
треба на колотурници од мани дно јаже, со витла 
или без витла, ако смета, земајќи ја покрај другото 
во обѕир и висината на палубата на чамецот над вод-
ната линија од најмало газење на бродот во мор-
ската вода, да се достаточни колотурници од ма-
нилно јаже. 

На челичното јаже што се наоѓа меѓу соите 
мораат да бидат прицврстени две узлести јажиња за 
спуштање, достаточно долги да стасаат до водата 
кога бродот во морската вода има на-јмало газење и 
кога е наведнат за 150 на која и да е страна. Дол-
ните жаби на колотурникот мораат да имаат згоден 
прстен или друга карика за квачење со кука за ди-
гање што се наоѓа на чамецот, ако нема направа за 
шеко чување од одобрен тип. 

Чамците за спасување прикопчени кон соите, 
мораат да имаат колотурници приготвени за упо-
треба, и моргат да бидат преземени мерки што ово-
зможуваат чамците брго да се ослободат од коло-
турниците, а при тоа да не мора едновремено да со 
ракува со двата колотурника. Точките за прикопчу-
вање на чамците за спасување на колотурниците 
мораат да бидат така поставени што чамците да 
иожат лесно да се ослободат од соите. 

О с в е т л е н и е н а п а л у б а т а и н а ч а м ц и т е 
Член 30 

На бродовите на кои има електрично освет-
ление мораат да бидат осветлени со електрична свет-
лост: сите излези од одделенијата пред определени за 
патници и посада, пзлубите каде што се наоѓаат 
чамците за спасување и нивните пристапи, како и 
направите за спуштање чамци, самите чамци за вре-
ме на спуштањето и непосредно по спуштањето. 

Патничките бродови, освен оние постојат, над 
500 БРТ мораат да имаат за осветление на местата 
цитирани во горниот став и самостоен помошен из-
вор на електрична енергија чијашто работ? е не-
зависна од главниот бродски извор на енергита и 
кој е сместен над главната палуба. Овој самостоен 
извор на енергија мора да биде способен да дава по-
требна енергија за осветление најмалу 12 часа без 
прекин. 

Извори на помошна електрична енергија можат 
да бидат: 

1) батерии на акумулатор што можат да подне-
сат оптоварување во случај на нужда, без потреба 
на повтооно полнење и без прекумерно падинање на 
напонот; 

2) генератор движен со мотор од соодветен тип 
што се пали со компресија и кој е независен од 
снабдувањето со гориво, а се пушта во работа на 
начинот што ќе го одобри органот надлежен за из-
давање на пловидбена дозвола. 

Горивото што се употребува не смее да има точ-
ка за палење под 430Ц. Помошниот уоед за нужда 
мора да биде и ^ ^ е н т а ^ птто да може ефикасно 
да работи кога бродот има напречно наведнување 
од 22,50 со едновремено надолжно наведнување од 
100 или без реѓо. 

П о с а д а н а ч а м ц и т е 
Член 31 

За секој чамец за спасување заповедникот на 
бродот треба да определи: 

1) еден офицер на палуба или еден оспособен 
морнар - како управител на чамецот за спасува-
ње, а на секој од овие по еден заменик, и 

2) нај малу 2 оспособени морнари. 
Покрај лицата од предниог став, за секој мото-

рен чамец заповедникот на бродот треба да опре-
дели и лице кое знае да ракува со моторот. 

2. Направи што пливаат 
Член 32 

Како направи што пливаат се сметаат такви 
средства што пливаат чијашто предопределекост 
е да одржат на поврвнина на водата определен број 
лица што се наоѓаат во вода, а кои се конструирани 
така што при употребата да ја задржуваат својата 
форма и својства. 

Како направи што пливаат не се сметаат: чам-
ците, тркалата за спасување и појасите за спасување. 

Член 33 
Направата што плива, покрај условите од чл. 5 

ла овој правилник, мора да им одговара уште и на-
следниве усло-ви: ^ 

1) мора да биде од таква големина и цврстина 
што да може без оштетување да се фрли во вода 
од местото каде што е сместена; 

2) не смее да биде потешка од 180 кг, освен ако 
има одобрено згодно средство што овозможува неј-
зино спуштање во вода без кревање со рака; 

3) мора да биде од одобрен материјал и одобре-
на конструкција: 

4) мора да биде употреблива и стабилна без 
обѕир на која страна плива; 

5) воздушните комори или соодветните плутала 
мораат да бидат сместени што е можно поблиску 
до нејзините страни, а плуталата не смеат да за-
висат од претходното полнење со воздух; 

6) мора да биде снабдена со ггриврзувачка и 
мора од надворешната страна да има цврсто при-
врзано јаже во форма на венец. 

Член 34 
На направите што пливаат мора да биде озна-

чен со врезани цифри бројот на лицата што можат 
да ги примат овие направи. 

Овој број се добива со делење: 
а) бројот на килограми на железо што с п р а -

вата може да ги одржи во слатка вода — со 14,5; 
б) обемот на направата изразен во сантиметри 

- со 30,5. 
Бројот на лицата се определува според помалиот 

број кој се добива по извршеното пресметување од 
предниот став. 

Како позволен број на лицата кој направат 
што плива може да ги прими се зема оној од брое-
вите добавени со пресметувањето на начинот про-
пишан во точ. а) и б) на предниот став, кој е помал. 

Член 35 
На патнички брод од преку 100 БРТ мора да се 

наоѓаат онолку направи што пливаат колку што е 
потребно овие напра-ви заедно со чамците за спасу-
вање да можат да примат 50% од лицата на бро-
дот (посадата и патниците). 

За патничките бродови што постојат од преку 
100 БРТ процентот определен во преднио: став из-
несува, по правило, 30%. 

Патничките бродови што постојат од преку 100 
БРТ што на денот на влегувањето во сила на овој 
правилник заедно со чамците за спасување имаат 
направи што пливаат за 30% од лицата на бродот 
или повеќе, го задржуваат најдениот број на напра-
вите што пливаат. 

Колку направи што пливаат, во границите од 
ст. 2 на овој член, мораат да имаат патничките бро-
дови што постојат од преку 100 БРТ, ќе определи 
за секој брод органот надлежен за издавање пло-
видбена дозвола, земајќи го за основа на опреде-
лувањето на тој број одобрениот број патници што 
односниот брод може да ги превози. Кога се опре-
делува бројот на направите што пливаат треба да 
се имаат предвид расположивите слободни повр-
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внини, стабилноста на б,родот, конструкциони^ и 
техничките можности за поставана на овие направи 
како и нивната практична употребливост. 

3. Тркала за спасување 
Член 36 

Тркалата за спасување мораат да им одгова-
раат на следниве услови: 

1) мораат да бидат направени од цврста Плута 
или од друг соодветен материјал; 

2) мораат да бидат способни да се одржат на 
слатка вода 24 часа под товар од 14,5 кг железо. 

Тркалата за спасување мораат да имаат цврсто 
приврзано јаже во форма на венец. 

Забрането е да се употребуваат тркала за спа-
сување исполнети со рогузина, струготина или исит-^ 
нета плута, или со некој друг здробен материјал, 
како и тркала чијашто способност за пливање за-
виси од воздушните комори што бараат претходно 
полнење со воздух. 

Член 37 
На секој брод треба да има најмалу едно тркало 

за спасување снабдено со јаже долго најмалу 27,5 м. 
. Најмалу половина од тркалата за спасување на 

брод мора да биде снабдена со светла што се палат 
самите. Овие светла мораат да бидат сместени бли-
зу тркалата, со потребни средства за прицврсту-
вање. 

Кај танкер светлата што се палат сами мораат 
да бидат на електрични батерии. 

Сите тркала мораат да бидат сместени така што 
непосредно да им се при рака на лицата на бродот. 

Тркалата за спасување мораат секогаш да би-
дат приготвени за брзо' фрлање во море, и не смеат 
да бидат на никаков начин трајно прицврстени. 

На тркалата за спасување мора да биде испи-
шано името и луката на припадноста на бродот. 

Член 38 
Најмалиот број тркала за спасување што мо-

раат бродовите да ги имаат се определува според 
следнава табела: 
Должина на бродот во метри Најмал број тркала 
а) на патнички бродови: 

до 10 м 2 
од 11 до 30 м 4 
од 31 до 50 м 6 
од 51 до 70 м 8 
од 71 до 120 м 12 
преку 120 м 16 

б) на товарни бродови: 
до 15 м 1 
од 16 до 30 м 2 
од 31 до 60 м 4 
преку 60 м 8 

4. Појаси за спасување 
Член 39 

За секое лице на брод мора да има по еден по-
јас за спасување од одобрен тип. 

Член 40 
Појасите за спасување мораат да им одговараат 

на следниве услови: 
1) мораат да бидат изработени од згоден мате-

ријал и така конструирани што можат да се носат 
од обете страни и со сигурност да можат да се при-
цврстат до човечкото тело; 

2) мораат да бидат изработени така што да се 
способни да пливаат во слатка вода 24 часа под 
товар од 7,3 кг железо; 

3) мораат да бидат сместени така што секогаш 
да се при рака, а местото каде што се сместени 
мора да биде видно означено, со означување бројот 
на појавите што се наоѓаат на тоа место; 

4) на секој појас мора да биде испишано името 
и луката на припадноста на бродот. 

Забрането е да се употребуваат појаси за спа-
сување при коишто способноста за пливање зависи 
од воздушните комори. 

5. Сигнали за опасност 
Член 41 

Бродовите мораат да бидат снабдени со одобре-
ни средства за издавање сигнали за опасност дење 
и ноќе, според прописите што важат за бродските 
светилки и за оптичките и звучните знакови. 

III. РАСПОРЕД ЗА АЛАРМ И ПОСТАПКА ВО 
СЛУЧАЈ НА ОПАСНОСТ 

Член 42 
Секој патнички -брод од преку 100 БРТ и това-

рен брод од преку 200 БРТ мора да имаат писмен 
распоред за аларм во кој мораат да бидат внесени 
сите одделни должности и местата на кои секој 
член од посадата треба да се најде во случај на 
опасност. 

Распоредот за аларм мора да биде истакнат на 
видни места на бродот. 

Распоредот за аларм го донесува заповедникот 
на бродот, а го потврдува органот надлежен за из-
давање пловидбена дозвола. 

Член 43 
Распоредот за аларм треба да ги определи дол-

жностите на поодделни членови на посада на бро-
дот во врска со: 

1) затворањето на непропустливи врати, венти-
ли и уреди за одведување на водата, исфрлување 

' Пепел и слично; 
2) приготвување чамци за спасување и направи 

што пливаат; 
3) спуштање во вода чамци со сои; 
4) општи подготовки на другите чамци и на-

прави што пливаат; 
5) приготвување патници за спасување; 
6) гаснење пожар. 

Член 44 
Распоредот за аларм треба да ги определи дол-

жностите што во случај на опасност мораат да ги 
извршат членовите на посадата на општата слу-
жба на бродот во поглед на патниците, и тоа: 

1) предупредување на патниците; 
2) грижи за тоа патниците да бидат облечени и 

правилно да се наместат појасите за спасување; 
3) прибирање патници на зборни места; 
4) одржување ред на прооди и на ^калишта, 

како и општ надзор над движењето на патниците. 
Член 45 

Распоредот за аларм мора да предвиди одделни 
сигнали за повикување целата посада на места кај 
чамците и места на пожар, и мора да содржува и 
подробности на тие сигнали. 

IV. ВЕЖБИ 
Член 46 

На патнички и товарни бродови мораат еднаш ме-
сечно да се вршат вежби со чамци за спасување и 
вежби за случај на пожар и напуштање на бродот. 

Одржувањето на вежбите од предниот став се 
запишува во бродскиот дневник. Ако во предвиде-
ниот период не е одржана вежба, во бродскиот 
дневник мораат да се внесат разлозите поради ЈСОИ 
вежбата не можела да се одржи. 

Вежбите со чамци за спасување и вежби за 
случај на пожар мораат да се вршат така што по-
садата на бродот потполно да се запознае со своите 
должности. 
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Член 47 
Сигналот за аларм со кој се повикуваат патни-

ците на зборните места се состои од повеќе од 6 
краткотрајни звукови на сирена или пишталка ед-
ноподруго, по кои следува еден долг звук. 

Значењето на сигналите што се однесуваат до 
патниците, со точни упатства што треба тие да ра-
ботат во случај на опасност, мора да биде објаснето 
на српскохрватски и барем на уште еден странски 
јазик. Објавите за тоа мораат да бидат изложени 
во патничките кабини и на видни места во другите 
простории за патниците. 

V. СВЕДОЏБА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СПАСУВАЊЕ 
Член 48 

На брод што има средства за спасување во со-
гласност со овој правилник, поморско-управниот ор-
ган надлежен за издавање пловидбена дозвола му 
издава сведоџба за исправноста на средствата за 
Сп-асување. 

Член 49 
Сведоџбата за средствата за спасување мора да 

содржува: 
1) вид, име, лука на припадноста, бруто и нето 

регистарска тонажа на бродот; 
2) број на чамците за спасување според големи-

ната и видот, опрема на чамците, како и број на 
лицата што чамците на секоја страна од бродот мо-
жат да го примат; 

3) број и вид на соите; 
4) број и вид на направите што пливаат, и број 

на лицата што можат да ги користат; 
5) број на тркалата за спасување и места на кои 

се сместени тие: 
6) потврда дека бродот е снабден со сигнали за 

опасност; 
7) број на појасите за спасување и место на бро-

дот на кое се сместени тие; 
8) вид и начин на осветлувањето на чамците за 

спасување, приодите на чамците и излезите од про-
сториите за посадата и патниците; 

9) потврда дека бродот бил прегледан и дека врз 
основа на прегледот било утврдено средствата за 
спасување да му одговораат на овој правилник. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 50 

Ќе се казни за поморски прекршок со парична 
казна до 10,000 динари: 

1) бродосопственик односно бродар или одго-
ворно лице во бродарско претпријатие што употре-
бува за пловидба брод снабден со неисправни сред-
ства за спасување, или без средства за спасување 
пропишани со свој правилник; 

2) заповедник на брод: 
а) што на бродот употребува средства за спа-

сување без соодветна сведоџба пропишана во чл. 48 
и 49 од овој правилник; 

б) што не држи средства за спасување во про-
пишаниот број, на определено место, во исправна 
состојба и постојано приготвени за употреба; 

в) што не врши вежби пропишани со чл. 46 од 
овој правилник; 

г) што не ќе состави и не поднесе на потврда 
распоред за аларм и не го изложи на определено 
место на бродот, спротивно на чл. 42—45 од овој пра-
вилник. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 51 

Употребата па поодделни типови средства за 
спасување на бродовите на Трговската морнарица 
на ФНРЈ ја одобрува директорот на Управата за 
поморство и речен сообраќај, 

Член 52 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 945 

1 март 1955 година 
Белград 

Директор 
на Управата за поморство и речен 

сообраќај, 
Мирослав Драгуогин, с. р. 

Согласен: 
Претседател на 

Одборот за внатрешна политика 
на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

136. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО^ 
ЛОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕА 
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НА^ 
РОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА1 

ОКОЛИЈА ПЛЕВАЉСКА И ДУРМИТОРСКА 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о ј у з н и о т с о б о р 

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

акти што се однесуваат до дополнителните избори 
одржани во Изборната околија плеваљска и дурмиш 
торска, па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници поднесува следен 

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

пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија 
плеваљска и дурмиторска определени со Одлуката 
на С О Ј У З Н И О Т собор од 23 декември 1954 година одр-
жани се на 13 март 1955 година. 

2) Со спроведувањето на изборите раководеше, 
под надзор на Сојузната изборна комисија, Избор-
ната комисија на НР Црна Гора и Околиската избор-
на комисија за околијата плеваљска и дурмиторска. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот чијашто 
кандидатура беше потврдена од Околиската изборна 
комисија и објавена од Сојузната изборна комисија 
под бр. 11 од 26 февруари 1955 година во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ" бр. 9 од 2 март 1955 година и 
тоа за кандидатот Зориќ ѓорѓија Милорад од Плевље. 

4) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија плеваљска и дурмиторска го утврди резул-
татот на изборите на начинот пропишан со чл. 123, 
127 ст. 1, 129 и 130 од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на сојузните народни 
пратеници. 

Резултатите на изборите се следни: 
Запишано избирачи 31.852 Пронент 
Гласале 29.096 91,3 
За кандидатот Зориќ Милорад - 28.919 99,4 
Неважечки гласачки ливчиња — 177 0,6 

Врз основа на тоа, Околиската изборна коми-
сија за Изборната околија плеваљска и дурмиторсха 
го прогласи за народен пратеник Зориќ ѓорѓија Ми-
лорад од Плевље. 

Како прилог се испраќаат сите акти што се 
однесуваат до овие избори. 

Бр. 15 
1 април 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна 

Секретар, Претседател, 
Др Дражен С е и д и ќ , с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с, р, 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

,чл. 71 тон. 4 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за со-
јузните органи на власта, а по предлог од Држав-
ниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРА-
ЛЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ 
ВО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР 

НА ФНРЈ ВО ХОЛАНДИЈА 

I 
Се отповикува. 
Милан Ристиќ, од должноста вонреден пра-

теник и ополномоштен министер на Федеративна 
Наредна Република Југе с навиј а во Холандија. 

I I 
Се назначува 
Салко Фејиќ, досегашен ополномошен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи 
за вонреден пратеник и опо л помошен министер на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Холандија. 

I I I 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 2 

13 март 1956 година 
Белград 

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

Претседателот на Републиката врз основа на чл. 
71 тон. 4 од Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство на Федеративна 
Народна Република Југославија и за сојузните ор-
гани на власта, а по предлог од Државниот секретар 
за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БРА-
ЗИЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БРА^ 

ЗИЛИ ЈА 
I 

Се отповикува 
Иван Бејвода, од должноста вонреден и ополно-

мошен амбасадор на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија во Бразилка. 

II 
Се назначува 
Радош Јовановиќ, досегашен вонреден и ополно-

мошен амбасадор на ФНРЈ во Грција за вонреден и 
ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Бразилка . 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овај указ. 
I V 

Овој1 указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 3 

28 март 1955 година 
Белград 

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

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање 

Сојузна комисија за нуклеарна енергија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА НУ-

КЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
Во Сојузната комисија за нуклеарна енергија се 

именуваат, и тоа: 
за претседател: 
Александар Ранковиќ, потпретседател на Соју-

зниот извршен совет; 
за потпретседатели: 
Светозар Вукмановиќ, потпретседател на Соју-

зниот извршен совет; 
Павле Савиќ, академик, претседател на научни-

от совет на Институтот „Борис Кидрич" во В инча; 
за членови на претседателството: 
Иван Гошњак, Државен секретар за работи на 

народната одбрана; 
Ми ленти ј е Поповиќ, претседател на Одборот за 

народно стопанство на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина; 

Вељко Зековиќ, секретар на Сојузниот извршен 
совет; 

за секретар: 
Слободан Накиќеновиќ, досегашен секретар н? 

Комисијата за помош во научните истражувања; 
за членови: 
др Драго Грдениќ, член на научниот совет на 

Институтот „Руѓер Бошковиќ" во Загреб; 
инж Маријан Труден, професор на Универзите-

тот во Љубљана; 
инж Чедо Милиќевиќ, директор на хидроцентра-

лата на Неретва „Јабланица"; 
Војко Павичиќ, директор на Институтот „Борис 

Кидрич" во Винча; 
др Антон Петерлин, академик, директор на Ин-

ститутот „Јожеф Штефан" во Љубљана; 
Миладин Радуловиќ, директор на Заводот за ге-

олошко-рударски и технолошки истражувања; 
инж Милорад Ристиќ, од Институтот „Борис Ки-

дрич" во Винча; 
др Иван Сулек, професор на Универзитетот и 

претседател на научниот совет на Институтот „Ру-
ѓер Бошковиќ" во Загреб. 

В. бр. 1481 
23 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 9 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА 

РАБОТИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО 
1. Се разрешува од должноста државен се-

кретар за работи на народното стопанство досега-
шниот државен секретар Хасан Бркиќ, и се на-н-1-
чува за државен потсекретар во Д рж? викот секре-
таријат за над свршени работи. 

2. Се назначува за државен секретар за р а з - и 
на народното стопанство Ивица Гретпќ, член на Из-
вршниот совет на Саборот на НР Хрватска. 

Б. бр. 1470 
15 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретсе?ател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмчг-^гч с р 
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Врз основа на точ. 4 од Одлуката за оснивањето 
а делокругот на секретаријатите на Сојузниот из-
вршен совет за работи во областа на стопанството 
и чл. 65 од Уредбата за организацијата и работе-
њето на Сојузниот извршен^ совет, а во врска со чл. 
19 од споменатата уредба, Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ ВО СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА 

СТОПАНСТВОТО 
Се назначуваат во Сојузниот извршен совет за 

секретари во областа на стопанството, и тоа: 
1. Киро Глигоров, досегашен заменик директор 

на Сојузниот завод за стопанско планирање, се на-
значува за секретар за стопанство; 

2. др Никола Балог, досегашен секретар на Од-
борот за стопанство во Сојузниот извршен совет, 
Се назначува за секретар за стопански прописи; 

3. инж Владимир Вујовиќ, досегашен дирек-
,тор на Фабриката за кабели во Светозарево, се на-
еначува за секретар за индустрија; 

4. инж Милун Ивановиќ, државен советник, до 
сега во Сојузниот завод за стопанско планирање, се 
назначува за секретар за селско стопанство; 

5. Милош Стаматовиќ, државен советник, до сега 
во Сојузниот завод за стопанско планирање, се на-
значува за секретар за сообраќај и врски; 

6. Душан Буковиќ, државен советник, до сега во 
Сојузниот завод за стопанско планирање, се назна-
чува за секретар за пазар и цени; 

7. Вујица Гајиновиќ, досегашен директор на 
Управата за државни материјални резерви, се на-
значува за секретар за надворешна трговија; 

8. Боривоје Ромиќ, досегашен шеф на кабинет 
на потпретседател на Сојузниот извршен совет, се 
назначува за секретар за финансии; 

9. Милан Месариќ, државен советник, до сега во 
Сојузниот завод за стопанско планирање, се назна-
чува за секретар за инвестиции. 

В. бр. 1482 
23 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на точ. 3 од Решението за прогла-
сување Центарот за оспособување на инвалидите за 
установа со самостојно финансирање (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/54), а во врска со точ. I под 9) 
од Одлуката за овластување Координациониот од-
бор да донесува решенија по работите од надлежно-
ста на Сојузниот извршен совет и чл. 32 од Уред-
бата за организацијата и работењето на Сојузниот 
извршен совет, Координациониот одбор на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЦЕНТА-

РОТ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ 

За членови на управниот одбор на Центарот за 
оспособување на инвалидите се именуваат, и тоа: 

др Мирослав Зотовиќ, управник на Центарот 
за оспособување на инвалидите; 

инж. Густав Влахов, секретар за прашањата на 
трудот и за работни односи во Сојузниот извршен 
совет; 

Среда, б а.прил 1965 

др Владимир Николиќ, шеф на болничкото од-
деление на Центарот за оспособување на инвали-
дите; 

Живорад Петровиќ, директор на Заводот за со-
цијално осигурување на НР Србија; 

Божа Павловиќ, генерален секретар на Сојузот 
на воените инвалиди од војните на Југославија; 

Олга Милошевиќ, генерален секретар на Југо-
словенскиот црвен крст; 

Јован Поповиќ, член на Централното веќе на 
Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Сојузен извршен совет 
Б. бр. 1478 

23 март 1955 година 
Белград 

За Претседателот 
на Координациониот одбор 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на точ. 5 од Решението за оснивање 
„Филмски новости" како установа со самостојно фи-
нансирање, а во врска со точ. I под 9.) од Одлуката 
за овластување Координациониот одбор да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет и чл. 32 од Уредбата за организа-
цијата и работењето на Сојузниот извршен совет, 
Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА „ФИЛМСКИ 

НОВОСТИ" 
Самуило Амодај, досегашен директор на прет-

пријатието Централни студио „Филмске новости", 
кое ликвидира како претпријатие, се назначува за 
директор на „Филмски новости". 

Сојузен извршен совет 
Б. бр. 1477 

23 март 1955 година 
Белград 

За Претседателот 
на Координациониот одбор 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
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