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48. 
Врз основа на членот 52 став 2 од Основниот 

закон за заштитата при работата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/63 и 28/66) и членот в став 4 од За-
конот за техничките мери („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар за труд и со-
јузниот секретар за индустрија и трговија пропи-
шуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ. РАБОТАТА И ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ МЕРКИ. ЗА РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И 

ЗА АЦКТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат мери и нор-

мативи за заштита при работата и технички мерки 
за развивачи на ацетилен и за ецетиленски станици 

Член 2 
Како развивачи на ацетилен, во смисла на овој 

правилник, се подразбрфаат подвижни (преносни) 
и неподвижни (стабилни) апарати за производство 
на ацетилен со низок притисок до 0,3 kp/cm2 нат-
притиссж и со висок притисок од 0,3 kp/cm' до 1,5 
kp/cm8 натпритисок, што произведуваат ацетилен 
на еден од следните начини (системи): 

1) оо паѓаше на калциум карбид во вода; 
2) со довод на вода па калциум карбид; 
3) со наизменично допирање на калциум кар-

бид и вода односно со потопување на калциум кар-
бид озгора или со допирање на вода оздола (кон-
тактни развивачи). 

Член 3 , .. 
Како ацетиленска станица, во смисла на овој 

правилник, се подразбира стабилна постројка за 
производство и разведуваше на ацетилен, која се 
состои од еден или повеќе развивачи на ацетилен 
и од цевна мрежа со соодветна арматура за раз-
ведување и употреба на ацетилен на повеќе работни 
места во една или повеќе простории во кругот на 
работна организација или на работолиште. 

Како постројка на ацетиленска станица се под-
разбираат и цевни водови за кислород, ако разве-
дувањето на кислород за потребите на заварување 
или сечење метали се врши од централно место со 
помош на шишиња со кислород, сместено во по-
себна просторија. Л 4 

Член 4 
Развивачи на ацетилен и ацетиленски станици 

можат да проектираат, произведуваат и поставу-
ваат само оние организации што за таа работа се 
стручно и технички опремени. 

Член 5 
Мерите и нормативите за заштита при работата 

предвидени со овој правилник ги спроведуваат ра-
ботните и други организации, органи на општестве-
но-политичките заедници, други правни лица и фи-

зички лица, ка ј кои се запослени лица на произ-
водство на развивачи на ацетилен и ацетиленски 
станици, како и на изведување инсталации за раз-
ведување на ацетилен и кислород, и кои употре-
буваат развивачи односно ацетиленски станици (во 
понатамошниот текст: организациите). 

II. МЕРИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА РАЗ-
ВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И АЦЕТИЛЕНСКИ СТА-

НИЦИ 

i Заеднички одредби 

Член в 
Развивач на ацетилен смее да ое произведува 

и ацетиленска стевица да се поставува само врз 
основа на техничка документација. 

Техничката документација за развивач мора 
да содржи: 

1) цртеж на развивачот и на неговите делови; 
2) претсметка на дебелината на ѕидот на обвив-

ката и на дното на цилиндричното тело на разви-
ѕачот и неговите делови (собирач на ацетилен, во-
ден осигурувач, пречистувач, ладилник и др.), како 
и претсметка на сигурносниот вентил и оловниот 
осигурувач; 

3) технички податоци: 
— за квалитетот на материјалот употребен за 

изработка на развивачот и неговите делови, 
— за дозволениот работен притисок во kp/cm f , 
— за најголемиот капацитет на производството 

на ацетилен во траен погон, изразен во 1 или 
т ѕ / час , 

— за најповолната гранулација на калциум 
Јсарбид во mm, 

— за дозволената количина на полнење во kg 
во една шаржа; 

4) технички опис со скица на развивало?, со 
листа на потребните резервни делови и со следните 
упатства: 

— за правилното ракување со развивало?, 
— за правилното одржување на развиваат , 
— за опасностите што застрашуваат при непра-

вилното ракување со развивачот. 
Податоците од ставот 2 точка 4 на овој член 

можат да бедат на посебни или заеднички подне-
соци, зависно од големината и сложеност^ на раз-
вивачот. Тие поднесоци снабдени со печат на про-
изводителот му се предаваат на корисникот заедно 
со развивачот. 

Техничката документација за ацетилевска ста-
ница, покрај податоците од ставот 2 на овој член, 
мера да содржи и: 

1) ситуационен план на целокупната постројка 
со разводната цевна мрежа за ацетилен и кислород, 
со назначување на местото на сместувањето на 
развивачите и шишињата со кислород, приклучните 
места со водени осигурувачи и најблиските прос-
тори^ со отворен пламен или со загреани предмети 
(над 500оС), како и со податоци за наклонот на 
цевните водови, за освојувачите на кандензати и за 
другата арматура на цевката мрежа; 

2) план на просторијата за сместување на раз-
вивачите оо вцртани димензии и со податоци за 
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противпожарната заштита, вентилацијата, освет- 
лението и другите мерки та заштита при работата. 

Документацијата од ставот 4 на овој член, за-
верено Ѕд проектантот односно изведувачот на аце- , 
тиленската - станица, се предава на корисникот  
при пуштањето на станицата' ћо работа. 

Член 7 
До донесувањето на техничките прописи однос-

но југословенските стандарди за пресметување и 
конструирање на гасни генератори, при контролно-
то пресметување на дебелината на ѕидот на обвив-
ката и дното на цилиндричното тело на развива-
ме^ на ацетилен и неговите делови (собирач на 
ацетиден, воден осигурувач, пречистувач и др,), ќе 
се применуваат одредбите од членот 3 точ. I до в 
на Техничките прописи за изработка и употреба на 
подвижните затворени садови за компри-мирани, 
течни и под притисок растворени гасови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57/ 22/57 и 3/58), со тоа што 
дебелината на ламарината да^не смее да биде по-
мала од 2 mm. 

При пресметувањето на дебелината на ѕидот на 
обвивката и^на дното на развивачот и неговите 

делови од ставот 1 ќе овој член мораат да се земат 
предвид следните пробни притисоци: 

1) за развивачи од низок притисок и нивните 
делови (освен водениот осигурувач — 1 кр/ст г ; 

2) за развивачи од висок притисок и нивните 
делови (освен водениот осигурувач) — 3 kp/cm2; 

3) за водени осигурувачи не развивачи од ни-
зок и висок притисок - 30 kp/cmf. 

Член 8 
Развивачи те на ацетилен мораат да бидат од 

цврста конструкција и наполно неоропустливи. 
За изработка на цилиндрично тело на разви-

вач на ацетилен и пепови делови што се наоѓаат 
под притисок (собирач на ацетилен, воден осигу-
рувач, пречистувач и др.) мора да се употребува 
челична ламарина што е лесно заварлива, со цврс-
тина ед 35 до 60 kp/cm1, со издолжување од 27Те 
до 16% во напречниот правец (на правецот на ва-
д а м ) , со квалитет пропишан со важечки југосло-
венски стандард или на него соодветен странски 
стандард. 

За изработка на воден осигурувач може да се 
користи и безрабна челична цевка од квалитет про-
пишан со важечки југословенски стандарди. 

За заварување на развивач и негови делови 
мора де се користи квалитетен додатен материјал 
(жица, електрода) според важечките југословенски 
стандарди. 

Работа на заварување на развивач смеат да вр-
шат само стручно оспособени загадувачи. 

Член 9 
Конструкцијата наразвивачбт на ацетилен моза 

да биде таква што пред почетокот на работата да 
може од развиЕвчот лесно да се испушти експло-
зивната смеса на ацетилен и воздух. За испуштање 
на таа смеса мора во највисоката точка на гасниот 
простор на развиениот односно собирачот да се 
Вгради славина, ако за. таа цел не може да се ко-
ристи вентил за сигурност. 

Развивачот мора да биде опремен со направа 
за автоматска работа односно производство на аце-
тилен (регулатор на работата). 

Член 10 
Развивачите на ацетилен наменети за прене-

сување од место на место во просториите или во 
кругот на организацијата и надвор од неа (гради-
лиште, работилиште) се изведуваат, по правило, ка-
ко подвижни (преносни) развивачи со полнење од 
1 kg до 10 kg калциум карбид. Деловите на под-
вижните развивачи (помошни уреди) се вградени, 
по правило, на самиот развивач, (пречистувач, во-
дан осигурувач и др4.). 

За привремени монтажно-градежни работи од 
поголем обем (мостаградба, бродоградба и др.) што 

бараат производство над 8 т 1 ацетилен на час и 
поголем број приклучни места, можат да се корис-
тат развивачи со полнење над 10 kg -но не над 20 
kg калциум карбид. Тие развивачи (преносни аце-
тиленени станици) мораат со својата конструкција 
да Фидат при го дени така што безопасно да се пре-
несуваат и да овозможуваат сигурна работа на мес-
тото на Привремената употреба. 

Развиваните со полнење над 10 kg кал-
циум карбид и со приклучоци за напојување по-
веќе од две работни места, мораат да имаат по-
себен собирач на ацетилен, одвоен од развиваното 

Член 11 ' -
Ка ј развиваните на ацетилен што произведу-

ваат ацетилен со паѓање на калциум карбВД во 
вода, температурата на водата во развивачот не тре-
ба да преминува 80о С. 

Кај развиѕвачите што произведува ат ацетилен 
со довод на вода на калциум карбид и ка ј кон-
тактите развивачи, температурата на водата по 
развиавачот не треба да преминува 60о С, а темпе-
ратурата на ацетиленот во просторот за развивање 
ацетилен (реторта) — 90о С. 

За контролирање на температурата на водата, 
и ацетиленот во развиввчите од ст. 1 и 2 на овој 
член со полнење над 10 kg калциум карбид, 
мора на годно место на водениот односно гасниот 
простор на развивачот да се вгради термометар. 

Кај развивачите со полнење до 10 kg калциум 
карбид мора во телото на развивачот да се пред-
види воден простор за најмалку 10 1 вода на i kg 
полнење на калциум карбид, . заради ладење на 
ацетиленот и одржување на температурата на вода-
та во пропишаните граници. 

2. Делови на развивачот на ацетилен (помошни Ј т 

реди), арматура и прибор за заварување 

Член 12 
Сите делови и арматурата на разви^ачот на ,а-

цетилен мораат да бидат конструирани и изведени 
така што при работана на развиаачот да обезбеду-
ваат максимална непропустливост и сигурност 
против експлозија на ацетилен. 

Секој дел на развивачот, без оглед на видсИг 
на конструкцијата (подвижен, неподвижен) и ка-
пацитетот на развивачи, мора да ги исполнува ус-
ловите пропишани со овој правилник. 

Член 13 
Просторот за развивање на ацетилен (реторта) 

со метална кутија која се полни со калциум кар-
бед, мора да биде изведен така што да е овозмо-
жено лесно уфрлање на калциум карбитот и чис-
тење на варениот талог. Металната кутија треба 
да биде од материјал кој при удир или триење 
не создава искри. Ретортата не смее да има мртви, 
простори во кои би можел да се -задржува воздух. 

Разеивачот на ацетилен што произведува аце-
тилен со паѓање на калциум карбид во вода мора 
да има направа што го спречува паѓањето на кар-
бидот во варовиот талог и затрупувањето на не-
растворениот карбид. Напра/вата за уфрлање на 
карбидот мора да биде од материјал кој при удирот 
во челик не создава искри. 

Капакот на ретортата мора да беде изведен та-
ка што да е овозможено лесно отворање и затво-
рање на ретортата при потполна непропустливост 
на ацетилен. 

Член 14 
Собирачот на ацетилен, покрај условите од чле-

нот 7 на овој правилник, мора да ги исполнува и 
следните услови: 

1) мора да биде конструиран и изведен. така 
што ѕвонело да не ги допирува внатрешните ѕидови 
на развивечот односно обвивката на садот со вода 
и да не може да се искоси или закочи — а к о за 
собирање на ацетилен се користи пливачка ѕвоно; 
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2) мора помеѓу него и развивачот да се вгради 
одбоен вентил или воден осигурувач, заради спре-
чување на враќањето на ацетилен во развиениот 

ако е собирачот одвоен од развивачот; % 
3) мора да биде опремен со оденава цевка за ^ 

ведување евентуален винта: на ацетилен — ако 
е неподвижниот собирач сместен во затворена про-
сторија. Одбивната цевка на собираните од низок 
притисок со и без подвижно ѕвоно, како и на со-
бирачот^ од висок притисок, џорџ да беде изведена 
според одредбите на членот 15 на овој правилник; 

4) мора да биде најмалку 20 hi оддалечен од 
најблискиот градежен објект и јавните сообраќајни-
ци — ако е собирачот поставен на' отворен прос-
тор; 

5) собирани на ацотилен со зафатшша поголема 
од 20 me мораат да се сместуваат на отворен гфос-
тор со преземање соодветни противпожарен мерки 

Член 15 
Устето на Одбивната цевка на развива ните 

воено собирачите од, членот Ш точка 3 на овој 
праралник за одведуваше евентуален ,вишок на 
ацетилен, мора да се достави на височина од нај-
малку 1 ш над темето на покривот на зградата 
односно ѕидот на ^грѕдатЗ ,врз кој Се опира просто-
ријата. Устието ЈЈЃ^Раа^цеввд мора да беде оддале-
чено најмалку,8 m од^нарлискиот извор на оган, 
отвор на оџак% работни платформи, галерии, балко-
ни, отворени скалиште, п р о к а п и врати на со-
седни зтраур, како и од јавните соођгаќаЈници. 
Пречникот на оддивиЅЃта цевка ' не да биде 
помал од пречникот на цевката со која'се одведува 
ацетиленот од развивачот во ообирачот. 

Устието на одбивната цевка мора да биде опре-
мено со заштитна Жичена мрежа со по 144 еднакви 
отвори на 1 cm1 (Davy-евата мрежа) против па-
лење на ацетилен, како и со капа за заштита од 
дожд и снег. 

Член 16 
Секој развивач на ацетилен, без оглед на ви-

сочината на притисокот и системот на производ-
ството на ^етилен, мора да биде опремен со во-
ден осигурувач конструиран и изведен така што со 
сигурност да го спречува повратниот удир на пла-
менот. 

Водениот осигурувач, покрај условите од членот 
7 на овој правилник, мора да ги исполнува и след-
ните услови' 

1) мора на годно место да има вградена слабина 
со инка за полнење со вода и контролна славина 
за контролирање нивото на водата. Ако е воде-
ниот осигурувач вграден како централен осигуру-
вач (во ацетиленска станица), тој може да биде о-
премен и со други сигурни направи за полнење со 
вода и за контролирање нивото на водата; . 

2) мора да има осигурувач со заштитна (експло-
зивна) мембрана од олово, алуминиум, калај и сл., 
ако е вграден на развивач од висок притисок; 

3) мора да биде вграден на секој развивач на 
излезната цевка за гас од собирачот на ацетилен 
односно пред секој приклучок за гумена цевка; 

4) височината на водениот столб не смее да 
биде помала од 100 mm; 

5) капацитетот на осигурувачот мора да му од-
говара на капацитетот на развивачи односно на 
најголемиот допуштен проод на ацетилен. 

Водениот осигурувач за развивачи над 10 kg со 
полнење на калциум карбид мора да има прицвр-
стена метална табличка со следните податоци: 

— назив на производителот, 
— фабричен број на производот и година не 

изработката, 
— називен натпритисок во kp/cm1, 
— максимален проток на ацетилен во I или т 1 

на час. 
Водениот осигурувач мора "по изработката да 

биде посебно испитан со воден притисок од 30 
kp/cm8. 

Прототипот на воден осигурувач мора да има 
атест за испитувањето и исправното функционира-

ње. На осигурувачот мора да биде втиснат број на 
атестот. 

Заштитната мембрана на осигурувачот од точка-
та 2 не ставот 2 од овој член мора да биде от-
порна на дејство на водена пара и вода. Дебелината 
на заштитната мембрана мора да биде пресметана 
така што мембраната да се кине на пробен хидра-
уличен притисок од 3 kp/cm2. По секој удир на 
повратен пламен заштитната мембрана мора да се 
менува. 

Члан 17 
Развивачот на ацетилен од висок притисок мора 

да има вентил за сигурност кој мора да биде кон-
струиран така што со сигурност да го спречува по-
растот на притисокот на ацетиленот над 1,5 kp/cm1  

во развивачи. 
Вентилот за сигурност мора да ги исполнува 

следните услови: 
1) материјалот на деловите што доаѓаат во не-

посреден допир ен ацетиленот мора да има анти-
корозивни својства. Ако таквите делови се од легу-
ри на бакар тие не смеат да содржат повеќе од 
70% бакар; 

2) неговиот капацитет (пропусна-моќ на гасот) 
на притисок од 1,5 kp/cm8 мера да му одговара на 
капацитетот на развивачи; 
v Ѕ) по изработката мора да биде посебно испитан 

и пломбиран. 
- Прототипот ни вентил за сигурност мора да има 

атест за испитувањето и поправното функционира-
ње. На вентилот мора да биде втиснат број на а-
тестот. , л i . 

Член 18 
Секој развивач на ацетилен мора да има пре-

чистувач за отстранување на физичките примеси 
на ацетиленот (водена. параг прав и до.). 

Џречистувачот мора да биде конструиран така 
што средството за пречистување да може лесно да 
се замени и кондевзатот од садот да се одведува 
повремено. 

Пречистувачот, по правило, се полни со сред-
ства за пречистување што можат лесно да се за-
менат или исчистат од насобраната нечистота (кокс, 
дрвен јаглен, морски сунѓер и др.) и што даваат 
мал отпор при проодот на ацетилен. " 

Неподвижните развивачи за производство на 
дисугас (dissous) Или ацетилен за осветление или 
за лабораториски цели, покрај пречистувачот од 
ставот 1 на овој член, мораат да имаат и хемиски 
пречистувач за отстранување на сулфурводородот, 
фосфор водородот, амонијакот и другите штетни 
примеси на ацетиленот. 

Средството за хемиско пречистување на ацети-
ленот не смее да содржи хемиски состојки што во 
смеса со бцетилен дејствуваат корозивно врз вна-
трешните метални површини на арматурата и цев-
ките водови на развивачот односно цевната мрежа 
ниту смее со, ацетиленот односно со смесата на 
ацетилен и воздух да создава - експлозивни сое-
диненија. 

Капацитетот на хемискиот пречистувач мора 
да му одговара на максималното производство на 
ацетилен во развиваниот при минимален отпор при 
проодот на гас низ масата на пречистувано^ 

Масата со која се полни хемискиот пречисту-
вач мора да има атест за квалитет издаден од 
производителот на средството за пречистување. 

Член 19 
За мерење притисокот на ацетиленот во разви-

вачот на ацетилен и во разводната цевна мрежа 
смеат да се употребуваат само манометри специ-
јално градени и опремени за таа цел. 

На скалата на манометарот за мерење прити-
сокот на ацетиленот мора да биде отпечатена.ознака:. 
„Ацетилен". Цилиндричната површина и задната 
страна на кутијата од манометарот мораат да бидат 
бојосани со бела боја. 

Максималниот дозволен, работен притисок (1,5 
kp/cm8 за развивачи од висок притисок односно 
0,3 kp/cm' за развивачи од низок притисок) мора 
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да беде означен на скалата со црвена црто. Ска-
лата на манометарот мора да има подрачје од 0 до I 
kp/снѓ за развивачи (ед ,висов, притисок односно 
,од О до 1 кр/сш1 за развивачи од низок притисок. 

Манометрите за мерење притисокот на ацети-
ленот смеат да се градат од легури на бакар со 
најмногу 78% бакар. 

Манометри^ на развиваните к пеаната мрежа 
за разведување на ацетилен мораат да имаат атест 
согласно со Наредбата за определување на ме-

n рнлата што подлежат на задолжителен преглед 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/62 и „Службен лист 
И? СФРЈ4% бр. у м и 25/65). ' 

Член 20 
Горилниците за гасно заварување е сечење ме-

тал со помош на а к с е на апетитен и кислород 
мораат со својата конструкција, изработката м ма-
теријалов од кој се градеше ца мм датираат на 
важечките југословенски стандарди. или ма нив 
соодветните странски стандарда. 

Член 21 
За р а з в е д о в т е иа ацетилен оѕд приклучокот 

на развивано? или од приклучното место на раз-
водната мрежа до горивниот, како и за доведу-
ваше на кислород во горилникот, шеат да се у-
потребуваат само исправни гумени црева произ-
ведени одред важечки југословенски стандард иди 
на него соодветен странски стандард. ^ 

Ik Поставување на развивачи 

Подвижни развивачи 

Член 22 
' Во рабови просторија смее да се постани за 

вршење привремени р а б о т на, Сварување само 
(Дои подвижен развивач на ацегиленсо производ-
ство на ацетилен до 3 т 8 на час, ако е зафатнина-
та на просторијата најмалку 300 in1 и во просто-
ријата постои вентилација за најмалку чегири-
катна измена на ноздук во текот на еден час. 

Развивачот мора да се постави на" место кое 
е најмалку 10 m оддалечено од Местото на зава-
рувањето, од отворен пламен или предмет загре-
ав на над 500оС. Во близина на развивачот мо-
раат да се истакнат лесно уочливи предупредува-
ња со натписи: „Не приоѓај со отвореа пламен44 и 
,,Пушењето забрането". 

Член 23 
Подвижните развивачи на ацетилен со соби-

рач на ацетилец во форма да пливачко чЅ-воно мо-
раат да се поставуваат на наполно хоризонтална 
подлога. 

Забрането е оптоварување на собирачот од ста-
вот 1 на овој член со парчиња метал заради зго-
лемување притисокот на ацетиленот во развива-
чот. 

Неподвижни развивачи 

Член 24 
Неподвижни развивачи на ацетилен со произ-

водство на ацетилен до 10 т Ђ на час, смеат да се 
поставуваат само во одделни приземни простории 
со зафатнина од најмалку to m8. Таква просторија 
може да се наоѓа во склоп на други работни про-
стории или може да биде доградена до нив како 
анекс. Просторијата. мора да биде супа и добро 
природно проветрувана. 

Ако просторијата од ставот 1 на овој член се 
наоѓа во склоп на работни простории или е непос-
редно опрена врз над, таа, од соседните простории 
мора да биде одвоена со пошарен ѕид во дебелина 
од најмалку 51 сш кој е направен од тула. Ако по-
жалниот ѕид не е направен од тула туку од друг 
незапалив материјал (бетон), неговата дебелина 
може да биде и помала но мора да и одговара на 

јачината на пожарниот ѕид од тула во дебелина 
51 cm. 

Поставување на неподвижен развивач во виз-
б е н просторија или во просторија на кат, како и 
вр просторна Но која се задржуваат луѓето или 
под таква просторија, забрането е. 

Член 25 
Неподвижни, развивачи на здебелен со Јфо-

изводство на ацет^ихен над 10 ш3 на час, мораат да 
се поставуваат во простории сместени во посебна 
зграда. Зградата мора да биде создадена од. неза-
палмѕ материјал и мора да има лесна покриена 
покривка. 

Отстојаиието на зградата ед 4̂ тавот X на овој 
член or соседните градежни објекти во кругот на 

организацијата мора ла нанесува: 
1) од ковачница, деарница и слични објекти, со 

отворен пламен или топлотна обработка — нај-
малку Ѕ0 ш; 

2) од железнички колосек - најмалку ае т ; 
3) од автособраќајници и други соседни гра-

дежни об ј е к т најмалку 1о та, 

4 - Наем Ш 
Зафатнината на просторијата во која се смесЅ-

туна неподвижниот развивач на ацетилен од чле-
нот 25 на овој правилник треба даг му одговара на 
капацитетот 1на производството на асџежлен и на 
смее да биде помала од зафатнината наведена во 
следната табела: 

Производство Најмала зафатнина 
на ацетклен на просторија 

џо пѓ/час во т9 

од 10 до 20 80 
од 21 до 30 100 
од 31 до 50 130 
од 51 до 109 175 
од 101 до 150 210 ' 
од 151 до 200 260 

Ка ј производството на ацетилен над 200 ш8/час, 
на секои 100 т 9 на ацетиден зафатнината на просто-
ријата се зголемува најмалку за 100 т К 

Член 27 
Ѕидовите на посебна зграда за сместување раз-

вивачи на ацетилен од членот 25 на овој правилник 
мораат да имаат дебелина најмалку 25 cm, ако са 
од тула. Внатрешните ѕидови на просторните мораат 
да бидат мазни, варосани и премачкани со маслена 
боја до височина од 1,5 т . заради лесно чистење. 

Подот на просторијата во која е сместен разви-
вачот мора да биде од незапалив материјал кој на 
создава искри дан удирот на метални предмети и 
мора да биде заштитен од влага. 

- Металните работни платформи на развивачите 
и на нивните делови (собирач, ладилник и др.), ска-
лите од пристапните лествици на платформите и 
местата за' послужување на развивачот и неговите 
помошни уреди мораат да бидат покриени со гуме-
ни или поливинилски покривки. 

Вратата од просторијата во која се сместени 
развивач на ацетилен и помошни уреди на разви-
вачот мора да биде од незапалив или тешко запалив 
материјал, а излезната врата мора да се отвора на-
надвор. Ако е вратата од челичен материјал, дело-
вите од таква врата мораат да бидат по целиот свој 
обем и по внатрешната страна обложени со лама-
рина од алуминиум односно друг материјал кој не 
создава искри. 

Влезната врата од просторијата во која е "смес-
тен неподвижен развивач мора да бидо заклучана 
за времена отсуство на лицето определено за пос-
лужување. Клучевите од просторијата мораат да 
ги чуваат лицата задолжени за послужување на 
развивачот. 



Среда, 1 февруари 1967 СЛУЖЕЛА ЛИСТ НА СФРЈ 

Член 2d 
Просторијата наменета за сместување на не-

подвижни развивачи на ацетилен и нивните помо.ш-
ни уреди мора да има доволно з зета к лени отвори 
прозорци, светларници во покривот и сл.) загади 
добро осветлување со дневна светлина. Прозорците 
мораат да имаат двојни стакла и не смеат да бидат 
при родени за отворан^. 

Ако во просторијата од ставот 1 на овој член 
мора да се примени електрично осветление или по-
гон, електричната инсталација во просторијата мора 
да биде изведена според Техничките прописи за е-
лектрични постројки на надземни места загрозени 
од експлозивни смесови (Додаток на „Службен лист 
на СФРЈ", бр/33/64). 

Член 29 
Проветрување на просторијата во која е сместен 

неподвижен развивач на ацетилен и неговите по-
мошни уреди се врши, по правило, со природна вен-
тилација ^вентилациони канали, латерни,' дефлектори 
и Др.),' Излезниот^ Отвор на вентилацијата треба да 
се наоѓа во највеќето место на пробтојзи^ата каде 
што посвои "можност за собирање на експлозивни 
смеси на ацетилен со воздух. 

Предците на влезниот и излезниот отвор на 
вентилацијата мораат да бидат од иста големина и 
мораат да обезбедуваат најмалку четирикатен изме-
на на воздух во текот на еден час. Излезниот отвор 
на каналот или ц,евката на вентилацијата мора да 
биде изведен на височина најмалку за 1 m поголема 
од височината на темето на покривот или ѕидот на 
зградата врз која се опира просторијата со разви-
вачот. 

При применувањето на вештачка вентилација 
треба^ по правило, да се ползува систем на присил-
но доведување свеж воздух, сместен надвор од про-
сторијата ^притисочен систем). 

Член 30 
Температурата во просторијата во крја е сме-

стен развивач на ацетилен и помошни уреди не 
смее да биде пониска од +5сС, при надворешна тем-
пература од - 20оС. ѓ 

Загревањето, на просторијата од ставот 1 на овој 
член смее да се врши со централен Ристем со помош 
на пара, топла вода или топол воздух. Температура-
та на површината, на радијаторот сместен во про-
сторијата не смее да преминува НО0С. 

4. Цевни водови за ацетнлен 

Член 31 
Цевките водови што служат за разведување на 

ацетилен од неподвижниот развивач сместен во по-
себна просторија односно зграда до работните ме-
ста, мораат да бидат од квалитетни челични безраб-
ни цевки изработени според важечките југословен-
ски стандарди. 

Пречникот на одделни цевки од кои е составен 
главниот цевен вод и неговите ограноци мора да и 
одговара на предвидената максимална потршувачка 
на ацетилен под соодветен работен натпритисок. 

Пречникот на цевниот вод изложен на суд не 
треба да биде помал од 20 mm. 

Член 32 
Металните цевни водови мораат да се спојуваат 

меѓусебно со заварување или тврдо лепење. На ме-
стата на приклучокот на развивачот на ацетилен од-
носно водениот осигурувач и на местата на вград-
бата на заменлива арматура (запорни вентили, со-
бирачи на кондензат, манометри и др.) допуштено е 
спојување со помош на прирабници (фланши) и 
соодветни заптивни средства. На местата на спое-
вите на правите цевни водови допуштено е и спо-
јување со помош на ободници со навој (муф-спое-
ви), ако таквите места се тешко пристапни за спо-
јување со заварување. 

Заварените споеви на цевки треба по завару-
вањето да се ослободат од внатрешните напони со 
повторно загревање до 400оС и со постепено ладе-
ње. Водовите не смеат да имаат остри кривини. По-
лупречникот на кривината не смее да биде помал од 
петкатниот пречник на цевката. 

Работа на заварување споеви на цевки од во-
дови смеат да вршат лица што ги исполнуваат ус-
ловите пропишани во членот 8 став 4 на овој пра-
вилник. 

Член 33 
Во одделни ограноци на цевни водови мораат да 

бидат вградени запорни вентили во близина на од-
војуваното на огранокот Од главниот вод заради 
прекинување на протекувањето на ацетилен во слу-
чај на дефект на водовите на огранокот односно на 
пожар во просториите низ Kdft се положени огра-
ноците. Вентилите мораат да бидат вградени на от-
стојание до 1 т од местото на одерувањето на ог-
ранокот од главниот вод и мораат да ,бидат лесно 
пристапни. 

Член 34 
. Во затворени простории цевните, водови смеат 

да се полагаат на ѕидови или столбови на височи-
на од најмалку 2,5 m над подот, ако тие простории 
поради технолошкиот процес или работа со оган 
во нив не претставуваат опасност од ножар. Ако цев-
ниот вод за ацетилен се полага заедно со цевниот 
вод за кислород, цевниот вод за ацетилен мора да 
с^ полага над цевниот вод за кислород на отстоја-
ние од најмалку 0,25 m. г 

Член 35 
Ако цевниот вод за ацетилен мора од оправда-

ни причини да се полага под земја, мораат да бидат 
исполнети следните услови: 

1) при полагање на цевен вод во земја надвор 
од згради, длабочината на полагањето. не, ,смее да 
биде помала од 0,75 пх Цевниот вод мора ^ се по-
лага под пад од најмалку 2%о во правецот на стру-
ењето на ацетиленот и да се засипе со песок. На 
најниското место на цевниот вод треба да се поста-
ви собирач на кондензат кој мора да биде сместен 
на лесно пристапно место во оѕидан шахт со вен-
тилација низ отворите во капакот. Собирачот на 
кондензат мора да биде заштитен против смрзнува-
ње, ако не е сместен во затворена престорија; 

2) при полагање на цевен вод во посебен оѕидан 
канал, пресекот на каналот мора Да биде што помал 
и проветруван. Покривата на каналот треба да би-
де што полесна и треба да биде снабдена со отвори 
за проветрување. Спојните^ места на цевниот вод 
мораат да бидат лесно пристапни, заради контроли-
рање на непропустливоста (херметичноста) на спо-
јот. На пеаниот вод во каналот не смее да се поста-
вува никаква арматура Каналот не смее да биде 
подолг од цевниот вод што се полага во него 

Полагање на цевен вод низ канали соградени од 
цевки не е дозволено. 

Член 36 
Каналот со цевен вод од членот 35 на овој пра-

вилник мора да биде од каналите со други инду-
стриски водови (електрични кабли, парни, водоводни 
и канализациони цевки и др.) оддалечен најмалку 
0,25 m (мерено помеѓу надворешните ѕидови на ка-
налите). 

Цевен вод за ацетилен смее да се полага во за-
еднички канал со цевни водови за други гасови (ос-
вен хлорот) или во земјата покрај нив, ако сите цев-
ни водови се положени во иста рамнина (ниво) на 
меѓусебно отстојание од најмалку 0,25 m и ако се 
добро засипани со набиена земја. 

Полагање цевни водови за ацетилен низ тунели, 
проодни и полупроодни канали и по ѕидови на виз-
бени простории, забрането е. 

Член 37 
Забрането е поставување цевни водови за аце-

тилен низ димни и вентилациони канали. Тие во-
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доан мораат да Саедатзд загреаните Тела ш вовр-
Ј Ј Ш Ј С СО темперадура над 150о С оддалечени најмал-
ку 1 ш. 

Член ДО 
При спроведување те невен вод ита видови ме 

простории, водат мора да биде сместен ве заштитна 
метална цевка со пречник најмалку за 20 mm по-
годок од пречникот на гасниот вод. Заштитната цев-
ка мора да биде најмалку за 20 mm подолга од и т -
рочината на ѕидот. Во заштитната цевка не смее да 
се т а к т свој ма теми . т Меѓудросторог помеѓу 
з а ш т и т а т ц е п а к ц ш ш к г вод треба да се попол-
ни со азбест ш даг несогорлив влакнест к а т е р и 

( с ш о к а вошка и т ^ 

Член 30 
Ако цевни водови за апетитен се полагаат по-

меѓу градежни овЈежти над земја (воздушни цевни 
водот), тие мораат да бидат з а ш ш ш ш од мезшик 
чко оштетување. 

Ако цевните водови за ацетилен и цевките во-
дови за кислород се полагаат надземно во иста тра-
са (линија) со други цевни водат , тие мораат да се 
поставуваат над шев на отстранете од најмалку 0,25 
net Цевкаст вод заацетилев мора да се полага пад: 
цншиот вод за кислород. 

ђ ш ч ш т ма црвпиде ВОД ед ставав 1 на еве) 
часа пад опсесијаданциве во вдид ма 
јата, не смее да биде помала од: 

- б m над железничкиот колосек, 
— 4Д ш над. m m за транспорт со шмерни BO-

TH!!!, 

Ч ј к ѕ 40 
Цевките в о д о т од членот ЗФ етев 1 па овој пра-

вилник мораат да се поставуваат под наклон од на ј -
малку кое собирачот на кондензат. 

Црн поставувањето на цешк волови да се 
вади сметка за температурата ма околината за да 
т е дојде до предавање односни замрзнување на век 
дошле Цевките водам мораат да бидат од десно заиа-
ш о т е предмети иди с ј ђ ш к во кова може лееш да 
избувна ножар надвлечеш в ф а в д 4 и^ а ед елек-
тричните к д а ш - надоиш^ 1 т . 

Ма цевките водови мораат, по потреба, да се 
вградат посебни вентили за о п у ш т а т е воздух при 
испитувањето на доениот вод со ладев воден ири^ 
тиеок (хидраулична проба). 

На цешкхе водови со пречник шжмкм ед 50 m 
мораат да се вградат компензаторна ако го бара тоа 
должината a t невино? вода односно претсметката, 

Член 41 
Цевните водови што се подарат под земја според 

точката 1 на ставот 1 ед членот 35 и ставот 2 од 
членот 36 на овој правилник,, мораат претходат до-
бро да се исчистат и да се изолираат со битуменска 
смола код со друга антшшрозиана средства 

Надземните кревани водови зв ацегалезѕ мораат 
по чистеното да се премачкаат со модѕкук в да се 
бојосат со бела мрсна боја. 

Ако надземните цевни водови, од ставот Z на о-
вој член илас цевките водови од точката Z на ставот 
1 од членот 35 на овој правилник. сеЧошшнскн изо-
лирани, бојосувањето со бела мрсна боја се врши 
по површината на ткаенината на обвивката на изо-
лацијата-, 

Член 42 
Одредбите од чл. 31 до 41 на овој правилник ве 

се однесуваат на цевките водови со компримиран 
ацетилен па идажздрк наголеми ед 1,5, краева? нат-

цушдосвдс. 

Г 
б. Постојани метални у в д видови за кислород 

Член 
Металните цевни водови за кислород се ддап^ 

зашиеш од височината на притисокот на кислоро-
дот што се спроведува низ шев, на две групи: 

1) за низок притисок на кислород до 5 kp/cm1; 
2) за висок притисок на кислород над 5 кр/шѓ% 
Даваните водови за кислород вод низок прити-

сок мораат да бидат од барабан челични именки нз-
работени според важечките југословенски стан-
дарди. 

Цевките водови за кисворед од ставот Z на ова! 
чаен мораат да се полагаат под пад од најмалку 
2Њ во правецот на струењето на кислородот Ни 
најниското место на цепениот вод мора да се вгради 
собирач на кондензат, аки иисвородот не е прет-
ходеа исушев, 

Член 44 
За иадзешц. разведување иа кислород тед висок 

притисок смеа? да се користат само цевки од ба-
кар или легури на бакар. За шдзекшо разведува-
ше на кислород под витли притисок можат да се 
користат челични безрабан цевки со зајакнати да-
дови во зависност т големината на пречникот на 
цевката: 

II к а ј цевки со пречник од ДО пада за1акнува-
њето во однос ив иормл плата, д ебевжа на цевката 
изнесува ДО/t; 

Ц кај, шевки со пречник др 1Ш mm - заЈакжу-
вањето во однос ви нормалната дебелина иа 
кавва изнесува 

St ка ј цевки со пречник над 16f mm — 
нуиашто во однос ни нормалната дебелина на 
ката изнесува 25%, 

Член 48 
Цевните водови за кислород мораат меѓусебе 

да се спојуваат со заваруваме освен на местата на 
приклучокот на манометарот и другите заменливи 
н а б а в и (редукциокен в е н т а ; вентил за сигурност 
и др4. 

При спојување на церна со аомрш не азгжа-
вушха со завој (муф-споеви) за запишале на сво-
јот не смее да се'употребуваат колчињата или друг 
органски заживеа маетериЈал наквасен во маезт^ 
оловен минадм или друга масна материја. 

Ако спојувањето на кревката се врши со помош 
на прирачници или карабин-споеви, за заштитно 
мораат да се користат заитивачи од олово, алу-
миниум или азбест. 

Употребата на картон, гума или даут материјал 
од органски состав за завапвшње споеви на цевки 
за кислород е забранета. 

Член 41 
На цевките вод ови за кислород свод висок при-

тисок смее да се в г р а д е а сама арматура (мано-
метри, редуцир-вентмли, вентили за сигурност и др.Ј 
градена од легури ѕ а бакар (месинг, бронза и др.?. 
Вградување на арматура од челик на цевни водови 
за кислород вод висок притисок е забранета. 

На цевките водови за кислород под низок: при-
тисок се допушта вградување на арматура од че-
лик, под услов површините на деловите што со 
изложени на допир со кислород да бидат обложени 
со пласт од легури на бакар ^месинг, бронза и др.). 

Член 4Т 
При вградувањето на арматура на цевните во-

дови од членот 4ј6 на овој правилник,, за загтдоање 
на споените места смее, покрај запишаните од чле-
нот 4Ѕ став 3 на овој правилник Да се користи ш 
азбестна лента, претходно жарена а потоа 
фитирана. 

Член 4Ѕ 
За мерење и контрола иа притссжш на кис-

лород во цевни водови и садови вод цритисоИ 
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смеат да се употребуваат само манометри специјално 
вградени и опремени за таа цел. 

На статуа ед шиометарот за мерење прити-
такт на кислород мора да биде испечатена озна-
ка: „КЖСЛЧЈРОД̂ . ЦИИЈШДУИЧШ! површина к за-
фата ci^iva од кутијата на мааокагарот мораат 
ца Федат бојосани w сина боја. Допуштениот при-
тисок ма VLMCjNifKPg Шо разводна! а мрежа мора да 
виде ла скалата од макомгеггаро? сбеиеж-ен со цр-

Манвмсгрите ма уредите и разводната мрежа 
ш кислород wofpaxr да хшлпг атсем согласно на-
редбата од членот 19 став 5 на овој правилник. 

Ш. Ш и m j и и и ма развивачи ма м ј с т м ш , дшгам 

Член 4В 
Секој развивач на ацетилен мора да биде по 

изработката испитан ма цврстина и непропустли-
вост (хе^шетичност). 

Развиваните од низок притисок Јдо Ђ,Ђ kp/cm1  

матцрмтиадмО се иса патуваат со пробен /воден при-
тисок од најмалку 1 кр7сш' наггпритисох. 

Развивачи^ од висок притисок ^од В,В до 
kp/cm8 натпритисок) се испитуваат со пробен во-
ден притисок од најшишу I kp/cm' натпритиссж. 

Пробниот цритисок во развивачите од ст. 2 и 3 
ма овој "член мора да се одржува најмалку во те-
кот на Ѕ mill а "за тоа време не смее да се забеле-
ж и никакво "пропуштање на вода ниту видлива 
промена на формата на развивачот односно на не-
говите делови (реторта, собирач, пречистувач и др)' 

Испитувањето со дробни притисоци според ст. 
2 м % на овој член го Ариш производителот на раз-
виваново кој за извршеното испитување му издава 
на корисникот на развивачот потврда со следните 
податоци: тип и ознака на развивачот, фабричен 
број на производот, максимално полнење во kg и 
производство на ацетилен во 1 или mi на час, мак-
симален работен притисок на ацетиленот во kp/cm2, 
пробен притисок во kp/cm", време на испитувањето 
во минут, датум ма звсшетувааието, резултат на ис-
питувањето, потпис ма вдгомрското лице и лечат ма 

Член 99 
Секој но ден осигурувач втора по "изработката 

да се испита со пробен моден притисок на цврс-
тина и непропустливост. 

Веденѕѕог осигурувач ое акѕжтдаа со пробен 
воден притисок од Л kp/спѓ без чипев ма про-
а у о н ш моќ ма осигурувачот и височината на ра-
звиениот зфмтсак s i авметимомок. 

Испитувањето со пробен воден притисок го ар-
иш дроизводитешхг на вадениот осигурувач сог-
јзашо со членот ДО од овој правилник и за извр-
шеното испитување на корисникот ма осигурувачот 
му издава потврда со следните податоци: тип и 
ознака на осигурувачот, фабричен број на произ-
водот, максимален проток на гас во 1 или т ѕ на 
^ас, максимален работен притисок на ацетиленот 
во 1ф7ств, пробен притисок во kp/cm1, време на 
испитувањето изразено но минути, датум на испи-
тувањето, потпис на одговорното лице и печат на 
производителот. 

Член 51 
По полагањето на цевките водови за ацетилен 

и завршеното монтирање на разводната мрежа, ка-
вга м пред -бојосувањето или обложувањето на цев-
ките водови со топлинска изолација,, односно по 
затрубувањето на цевките водови во земја или з а -
на л, цевните водови мораат претходно да се прео-
дуваат со воздух а потоа да се испитаат на цврс-
тана и непропустливост. Цврстината на водовите 
и нивните споеви се испитува со хидраулична про-
ба во зависност од работниот притисок на ацети-
ленот во цевките водови односно во цевната мрежа, 
и тоа: 

1) цевни водови или мрежа за ацетилен под 
низок притисак до 3,3 kp/ciri1 - на пробен при-
тисок од 15 kp/cm4; 

2) цевни водови или мрежа за ацетилен под 
висок притисок до 1,5 kp/cm1 - на пробен прити-
сок од to kp/cm1. 

На пробно испитување под соодветен притисок 
се подложува главниот цевен вод од приклучното 
место на централниот водев осигурувач во аце-
тидеиската станица заедно со целокупната деана 
разводна мрежа до приклучоците за гумени црева. 

Соодветен пробен притисок мора во оранава 
мрежа да се одржува на иста височина во веков 
од најмалку 5 тоа, По истекот на тоа време проб-
ниот притисок се пушта на височината на работ-
ниот притисок на ацетиленот и се врши црегдед и 
испитуваше на цевките водови со чукање на спој-
ните заварени места,. 

За време на пробното испитуваше, на цевен 
вод к арматура не шеат да се јават цухнатшш 
или други видливи деформации и оштетувања ни-
ту потење или течење на заварените односно зат-
натите споеви. 

Член 52 
По пробното испитување на цврстина според 

одредбите од членот 51 на овој правилник, цевните 
водови за ацетилен се испитуваат на непропустли-
вост (херметичкото) со азот иди јагдездиоксид под 
цритиоок од 3 kp/cm1 ђшеуматска цроба), без ог-
лед на предвидената височина на работниот при-
тисок на ацетилен во постројката. 

При пробното испитување на цевките водови 
со азот или јаглендиоксод под притисок мора да 
се причека најмалку 10 coin додека не се стаби-
лизира температурата на компримираниот гас во 
цевката мрежа. Во текот на наредните 30 rain при-
тисокот во цевките водови не смее да се промени. 

Во -садгчај ца паѓаше на лф кусокот во цевките 
водови, местото на ѕфоцуштањеао eta адетшен мо-
ра да се открие со премачкување заварените спо-
еви, припадниците^ затвораните и другите спојни 
места на цевниог вод со раствор на сапуница. 

Член 52 
Но извршените пробни испитувања на цевниже 

водови за ацеткаен на цврстина со хидраулична 
проба според членот 51 од овој правилник и на не-
пропустливост (хермезгичнооѓ) според членот 52 од 
овој правилник, ако испитувањата даде задоволи-
телни резултат, цевните водови можат да се и -
зшшрат, да се бојосуваат односно затрупааг во 
ѕемда иди халад, јосо е тоа предвидено со проектот. 

Пред нутадаимвго ага ацетиаеѕнска шшкца во 
редовен жигон, цевката мрежа нора да e e ^ w w 
со а претежен под работен притисок на развиваат. 
Ќе се смета дека постројката е готова за безбеден 
погон ако ацетиленот на најоддалеченото приклуч-
но место од развиваат не содржи повеќе од 3% 
кислород. 

Член 54 
Древното испитување на цевките водови за 

ацеѕпашед ма шестина според чшешот 51 од овој 
правилник и на непропустливост според членот 52 
од овој правилник, како и пуштањето на цевните 
водови во погон според членот 453 став 2 на овој 
правилник, го врши изведувачот на работите при 
поставувањето на ацетиланската станица односно 
цевната мрежа за разведување ацетилен и кис-
лород. 

Член 55 
По поставувањето ца цевните водови за раз-

ведување на кислород од централното место до ра-
ботните места за заварување и нивното монтира-
ње и пред бојосувањето или обложувањето на 
цевните водови со топлинска изолација односно 
натрупување на цевните водови во земја или ка-
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нал, цевните водови мораат претходно да се про-
буваат со воздух род притисок а потоа да се испи-
таат на цврстина и непропустливо,ст (херметичност). 

Цврстината на цевниот вод за кислород се ис-
питува со хидраулична проба во зависност од ра-
ботниот притисок на кислородот во разводната 

мрежа, и тоа, 
1) за работен притисок на кислород до 5 kp/cm8  

- на ,пробен притисок под 15 kp/cnr; 
2) за работен притисок на кислород о;Ѕ 5 ^о 35 

kp/cm2 - на пробен притисок од 40 kp/cm8; 
3) за раббтен притисок на кислород над 35 

kp/cm? - на работен притисок наголемен за 5 
kp/tfm2/ 

Пробниот притисок во цевниот вод мора да се 
одржува најмалку во текот на 5 min а за тоа време 
ве смеат на водовите да се појават пукнатини, ви-
дливи деформации, течење и потење на споевите 

и затнатите места на цевниот вод. 
По истекот на 5 min пробниот притисок се 

спушта на височината на работниот притисок на 
кислородот во мрежата и се врши преглед и испиту-
вање на цевните БОДОВИ со чукање на спојните 
места. 

Член 56 
Испитувањето на цевните водови за кислород 

на непропустливост (херметичност) се Врши со воз-
дух или азот (пнеуматска проба) под пробен при-
тисок на височината на работниот притисок на 
кислородот во цевната мрежа и на начинот опре-
делен во членот 52гстав 2 на овој правилник. 

Член 57 
По извршените пробни испитувања на цевните 

водови за кислород на цврстина и непропустливост 
според одредбите од чл, 55 и 56 на овој правил-
ник. ако испитувањата дале задоволителни резул-
тати, цевните водови можат да се изолираат, бојо-
саат односно да се затрубат во земја или канал, 
ако е тоа предвидено со проектот. 

Пред пуштањето на цевниот вод за кислород 
во редовен погон, цевките водови односно целата 
цевна мрежа мора да се наполни со тетрахлорјагле-
род или дихлоретан заради одмастување. При пос-
тапката за одмастуваље мораат да се преземат соод-
ветни мерки за заштита против штетното дејство 
на средствата за одмастување (растворачи). 

Член Ш 
Пробните испитувања на цевките водови за 

кислород на цврстина и непропустливост според 
чл. 55 и 56 на овој правилник и пуштањето на цев-
ките водови во погон според членот 57 став 2 на 
овој правилник, ги врши изведувачот на работите 
на поста вање на ацетиленската станица односно 
цевната мрежа за разведување на ацетилен и кис-
лород. 

Член 59 
За извршените пробни испитувања на цевните 

водови за ацетилен (член 54) и цевните водови за 
кислород (член 58), хако и за исправното функци-
онирање на целата постројка, изведувачите на ра-
ботите се должни да му издадат потврда на корис-
никот. 

III. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА СО 
РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И СО АЦЕТИЛЕНСКИ 

СТАНИЦИ 

Член 60 
Ракувањето со подвижни развивачи со полне-

ње до 10 kg калциум карбид во една шаржа и пос-
лужувањето смеат да го вршат само лица постари 
од 18 години, што се посебно обучени за таа рабо-
та и запознаени со упатствата од производителот 
за правилното ракување со развивачите. Со оп-
штиот акт на организацијата мора да се определи 

начинот на обучувањето на лицата за ракувале со 
развиваните. 

Ракувањето со ,,неподвижни развивачи и со 
ацетиленски станици со полнење над 10, kg калци-
ум карфид во една шаржа и послужувањето смеат 
да ги вршат caMQ. лица кои, покрај, условите од 
ставот X на овој член; да параат квалификациите 
пропишани со членот 21 од Ц-равилникот за стручч 
ната спрема и другите, услови за вршење работи во 
работни организации што имаат елехЈроетргетскЈ!) 
котлсчв ек и и други енергетски /постројки и садови 
под ,притисок („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/64). 

Член 61 
. Во просториите во кои се сместени подвижни и 

неподвижни развивачи и нивни делови, морааат на 
видно место да бидат истакнати упатства на произ-
водителот за ракување и послужување на развива-
чите и помошните уреда на постројките, како и 
соодветните заштитни мерки против експлозија и 
пожар. 

^лен 62 ; ' 
Во просторијата во која е сместен развивач на 

ацетилен мора да се наоѓа сандак со најмалку 
т 1 сув песок на секои 50 т 2 површина на подот 
на просторијата, како и лопата за. растурање на 
песокот. 

Член 63 
Развивачот на ацетилен смее да се полни 

со калциум' карбид од гранулација предвидена со 
упатството од производителот на развивачот. От-
шдатоците од карбид помали од 2 mm, како и пар-
чињата на карбид помали од пропишаната грану-
лација, мораат да се чуваат во посебен херметички 
затворен сад. Собраниот прав и отпадоци на кал-
циум карбид смеат да се користат само во посебно 
Опремен развивач или да се растворат во јама на 
слободен простор. 

Член 64 
При ракувањето и послужувањето' на рззви-

вачот на ацетилен забрането е: 
1) да се става калциум карбид во влажни ку-

тии од ретортата на. развиваат; 
2) да се полни развивач со шаржа на калциум 

карбид поголема од пропишаната; 
3) да се форсира производство на ацетилен над 

максимално дозволената граница, на производна^ 
ста на развивачот; 

4) да се отвора автоматскиот регулатор на при-
тисок (ахо постои на развивачот); 

5) да се отвора капакот од ретортата на раз-
вивачот пред да се испушти од неа ацетиленот под 
притисок; 

6) да се оптоварува пливачкото ѕвоно на разви-
вачот со парчиња потешки предмети, заради зго-
лемување на притисокот на ацетиленот. 

Член 65 
При пуштањето во работа на нов неподвижен 

развивач на ацетилен или по подолг прекин на 
работа, смесата на ацетилен и воздух мора да се 
испушти во атмосферата ,низ оддивната цевка, из-
ведена според членот 15 од овој правилник. 

Член 66 
При подолгиот прекин на работата на разви-

вачот на ацетилен со пливачко ѕвоно, во него мо-
ра да се остави ацетилен во количина од најмалку 
15% од зафатнината на собирачот, заради спречу-
вање на навлегувањето на воздух во собирачот на 
развивачот. 

При секој прекин на работата на развивачот 
мораат да се преземат мерки развивачот за време 
на прекинот на работата да не можат да го кори-
стат односно со развивачот да не можат за тоа 
време да ракуваат неовластени лица. 
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Член 67 
Нивото на водата во водениот осигурувач мора 

да се проверува најмалку два пати во текот на 
рабо-тата смена, а задолжително пред секој по-
четокот на работата со ђазвивачот и по секој по-
вратен удир на пламен. 

Ако водениот осигурувач е изложен на ниски 
температури (под 0 о О, мора да се полни со раствор 
на етиленгликол или глицерин (50% според за-
фатнината). 

Член 68 
Ако се запали ацеткгленот при чистењето на 

кутијата за шаржирање на калциум карбид кај 
развивач со довод на вода на карбид, кутијата 
мора веднаш да се отстрани од просторијата или 
од близината на развивачи на отсто јакне од нај-
малку 10 ш,,ако е поставен тој на слободен про-
стор. За извлекување на кутијата мора покрај 
развмвачот да се наоѓа метален стар долг од 1,5 
до 2 m со кукалка на едниот крај. Запалениот 
ацетиден се гасне само со сув песок иди со помош 
на апарат за гаснење со јагдендиоксид. 

Член 69 
Работите на ракување и послужување непод-

вижни развивачи на-ацетилен и ацетиленски ста-
ници со производство на ацепслен поголемо од 
10 mr на час (полнење со карбид, штетење на па-
ров талог, одржување нивото на водата во воде-
ниот осигурувач, одржување на механичкиот и 
хемискиот пречистувач, испуштање на кондензат 
од цевниот вод и др.), мораат да ги вршат најмал-
ку две лица што имаат квалификации според про-
писот наведев во членот ве отав 2 од овој пра^ 
вилите 

Член 70 
Алатот што се употребува и користи при,, по-

служувањето на развивач на ацетилен (клучеви, 
чекан, глето, лопата, стругач и др.) мора да биде 
изработен од легури на бакар (месинг, броша и 
сл.) со помалку од 70% бакар и алуминиум односно 
друг материјал што не создава искри. 

Забранета е употреба и користење на алат од 
челик. 

Член 71 
За време на работата на развивач на ацети-

лен односно ацетиленска станица дозволено е вр-
шење само на оние текушти поправки што не ба-
раат загревање односно употреба на отворен пла-
мен. Такви работи смеат да се вршат само по на-
лет од раководителот одговорен за одржување на 
постројката и со претходно преземање соодветни 
заштитни мерки (затворање на доводот на ацети-
лен и. испуштање на преостанатиот ацетилен од 
делот на развивачот или постројката на која се 
врши поправка, употреба на алат од легури на 
обоена метали и сл.). 

Член 72 
Поправките и ремонтните работи на развива -

чите на ацетилен и на помошните уреди на разви-
вачите што бараат употреба на отворен пламен 
(заварување, лепење и сл.) односно демонтирање 
на одделни помошни уреди на развивач от, смеат 
да се вршат само ако наполно се запре работата 
на развивачот и претходно се спроведат следните 
заштитни мерки: 

1) ако се испушти ацетиленот од сите делови 
на ,развивачот и цевните водови; 

2) ако се исчистат ретортите на развивачот од 
талогот на калциум карбид и повторно се зат-
ворат; 

3) ако се извади масата за пречистување од 
пречистувачот, се исчисти пречистувачот и пов-
торно се затвори; 

4) ако се наполни развивачот со вода до нај-
високата точка и по 15 min се испушти водата. 
Оваамерка треба да се повтори најмалку трипати; 

5) ако се продува со азот или јаглендиогссид 
развивачот со сите помошни уреди при истовре-

мено испуштање до атмосферата на евентуална 
смеса на азот и ацсгилен на највисоката точка на 
разнивачот или помошните уреди; 

в) ако се наполни развивачот до врвот со вода 
По спроведувањево на заштитните мерки од 

ставот 1 на овој член може на развивачот или на 
помошен дел од развивачог да се изврзи поправ-
ка со заварување односно со тврдо лепење. По-
правката или ремонтот од ставот 1 на овој член на 
подвижен развивач се врши, по правило, на отво-
рен простор. 

Ако поправката или ремонтот од ставот 1 на 
овој член се врши на неподвижни развивачи со 
одвоено поставени помошни уреди (ладилник, пре-
чистувач, воден осигурувач, воден исплакнувач на 
гас и др.) што мажат лесно да се демонтираат од 
склопот на постројката, по спроведувањето на за-
штитните мерки предвидени во тон, 1 до 5 на ста-
вот 1 од овој член делот нат развивачот односно 
помошниот уред на кој се врши Поправка мора да 
се демонтира, да се изнесе на отворен простор и 
да се наполни до врвот со вода, заради поправка 
со заварување или со тврдо лепење. 

Член 73 
Поправките и ремонтните работи на одделни 

делови на разводната мрежа на ацетиленската 
станица што бараат употреба на отворен пламен 
(заварување или тврдо лепење) или делумно де-
монтирање на цевката мрежа, смеат да се вршат 
без запирање на работата на развивачот ако прет-
ходно се спроведат следните заштитни мерки: 

1) ако се изврши затворање на огранокот на 
цевната мрежа на кој се врши поправка со помош 
на вентилот пропишан во членот 33 од овој пра-
вилник; 

2) ако се испушти ацетиленот од одвоениот дел 
на цевниот вод; 

3) ако се наполни одвоениот дел на цевниот 
вод со вода до највисоката точка а по 15 min се 
испушти водата. Оваа мерка треба да се повтори 
најмалку трипати; 

4) ако се пробува цевниот вод со азот иди со 
јаглен диоксид при истовремено испуштање на евен-
туална смес^ на азот или јаглендиоксид со аце-
тилен на највисокото место на цевниот вод; 

5) ако се наполни цевниот вод со вода до нај-
високата точка на одвоениот дел. 

По спроведените заштитни мерки од ставот' I 
на овој член можат да се извршат поправки со за-
варување или со тврдо лепење. 

Член 74 
Ако поправките или ремонтот од чл. 72 и 73 на 

овој правилник на развивач на ацетилен и негови 
помошни уреди односно на разводната мрежа на 
ацетилевска станица се вршат во затворена про-
сторија во која е сместен развнвачот или низ која 
минува цевниот вод ла ацетилен, претходно мора 
да се изврши пробна анализа на воздухот во про-
сторијата. Концентрацијата на ацетилен во возду-
хот на просторијата не смее да преминува 1,5% 
(според зафатнината). 

Член 75 
Поправките и ремонтот на развивачите на аце-

тилен, нивните помошни уреди и цевните водови 
за ац^тилен и кислород, можат да ги вршат само 
квалификувани стручни лица што имаат подолга 
практика во вршењето на таа работа и што се за-
познаени со сите опасности што ја следат таа ра-
бота. Тие лица мораат да бидат запознаени со 
упатствата на производителот на развивачот одно-
сно изведувачот на работите за полагање на цев-
ките водови, како и со заштитните мерки пропи-
шани со овој правилник. 

Член 76 
Царевиот талог што останува по разлагањето 

на калциум карбидот во ретортите на развивачи 
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смее да се сместува само во специјално за таа цел 
уредена јама на отворен простор (таложна јама). 
Јамата мора да биде од најблиските објекти со от-
ворен оган оддалечена најмалку 10 m и мора да 
биде отворена и заградена со цврста ограда во ви-
сочина од најмалку 1 т . Во близината на јамата 
на видно место мора да. биде истакната писмена 
забрана на пушењето и минувањето со отворен 
пламен покрај јамата на отстојание помало од 
10 ш. 

Ако, таложната јама е споена со канал со про-
сторијата во која е сместен развивачот, каналот 
мора да биде покриен со лесни капаци заради по-
времено чистење од варов талог. 

Ако таложната јама на ацетиленската станица 
е покриена, мора да биде опремена со ефикасна 
вентилација. 

Таложната јама мора повремено да се чисти 
од варов талог. Преполнување на јамата со варов 
талог е забрането. ^ ^ 

Отпадочните^ води од собирачот на ацетилен 
со ѕвоне? и од другите помошни уреди на развива-
чот, како и водите од таложната јама, не смеат да 
се испуштаат во канализацијата ниту во теќушти 
или стоечки води ако не се претходно пречистени 
од варов талог и од остатоците на ацетилен. 

Член 77 
Во работна просторија смее за повремена 

работа да се смести еден преносен развивач, ако 
се исполнети следните услови: 

1) развиваат мора да го послужува лице што 
ги исполнува условите од членот 60 став 1 на овој 
правилник; 

2) полнењето на развивачот не смее да биде 
поголемо од 5 kg калциум карбид во една шаржа; 

3) бројот на горилниците (или режачите) не 
смее да биде поголем од два, а секој од нив мора 
да има свој воден осигурувач; 

4) вкупната потрошувачка на ацетилен во 
обата горилника (или режачи) не смее да преми-
нува 3.000 1 ацетилен на час; 

5) просторијата мора да има зафатнина од нај-
малку 300 и вентилација за најмалку четири-
катна измена за воздухот во текот на еден час; 

6) развивачот мора да биде најмалку 10 m 
оддалечен од местото на обработка на метал и од 
секој друг извор на отворен пламен или предмет 
загреан на над 500оС. 

Подавањето и работата на подвижен развивач 
во просториите на котларницата, ковачницата, 
леарницата и слични работни простории во кои се 
работи со отворен оган или силно загреани пред-
мети (над 5000С) е забрането. Работата на завару-
вање, сечење и поправки во такви простории смее 
да се врши со поставана на развивачот надвор од 
просторијата и со доведувале на ацетилен и ки-
слород со помош на гумени црева или челични 
цевки. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ И ИСПИТУ-
ВАЊАТА НА РАЗВИВАЧИТЕ И АЦЕТИЛЕНСКИ-

ТЕ СТАНИЦИ 

Член 78 
Организацијата води уредна евиденција за 

одржувањето, прегледите и испитувањата на раз-
виваните на ацетилен и ацетиленска станица. Еви-
денцијата ги содржи следните основни податоци: 

за развивачи; 
1) тип, систем и фабричен број на развивачот; 
2) работен притисок на ацетиленот во kg/cm2  

или V. Ѕ; 
3) максимално полнење со калциум карбид во 

kg во една шаржа; 

4) максимално производство на ацетилен во 
ш8 или 1 на час; 

за ацетиленски станици: 
5) . работен притисок на ацетилен и кислород во 

цевната разводна мрежа ^во kp/cm2 (за секој гас 
посебно); 

6) број на приклучоците за ацетилен и кисло-
род на цевната разводна мрежа; 

7) број на водените осигурувачи на цевната 
разводна мрежа; 

8) зафатнина на собирачите на ацетилен вопЛ 
Покрај податоците од ставот 1 на овдЈ член, 

организацијата ги внесува во евиденцијата и след-
ните податоци: 

1) датум на пуштањето во погон на развивачот 
односно ацетиленската станица; 
. 2) име и презиме на лицата задолжени за по-

служување На развивачите односно ацетиленската 
станица, како и податоци k за нивните квалифи-
кации; 

3) име и презиме на лицето одговорно за одр-
жување на развивачи^ односно ацетиленската 
станица; 

4) датум на извршените вонредни поправки на 
развивачи или на ацетиленската станица; 

5) датум на периодичните прегледи и испиту-
вања извршени од страна на стручни установи 
(чл. 79 и 80 fia овој правилник); 

6) датум на ремонтните поправки извршени 
врз основа на прегледите од точката 4 на овој став. 

V. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА 
ОД СТРАНА НА СТРУЧНИ УСТАНОВИ 

f 
Член 79 

Развивачите на ацетилен и ацетиленските ста-
ници мораат периодично да се прегледаат и испи-
туваат заради контролирање на исправноста на по-
мошните и сигурносните уреди, како и правилно-
ста на функционирањето на одделни делови и це-
локупната постројка. 

Прегледите и испитувањата од ставот 1 на овој 
член на начинот и во роковите определени со овој 
правилник ги вршат стручни установи определени 
со републички прописи. 

Член 80 
Подвижните развивачи на ацетилен со полне-

ње до 10 kg калциум карбид во една шаржа се ис-
питуваат' на цврстина и непропустливост (херме-
тичност) зависно дозволениот (работен) притисок 
на ацетилен согласно со одредбите од членот 49 на 
овој правилник, најмалку еднаш годишно. 

Неподвижните развивачи на ацетилен со пол-
нење над 10 kg калциум харбид во една шаржа се 
испитуваат на цврстина и непропустливост 'зависно 
од дозволениот (работен) притисок на ацетилен со-
гласно со одредбите од членот 49 на овој правил-
ник, најмалку еднаш во три години. 

Ацетиленските станици се испитуваат на цвр-
стина и непропустливост зависно од дозволениот 
(работен) притисок на ацетилен и кислород во 
цевната мрежа. Испитувањата се вршат посебно 
за цевната мрежа на ацетилен согласно со чл. 51 
де 53 на овој правилник а посебно за цевните во-
дови за кислород согласно со чл. 55 до 57 на овој 
правилник, и тоа најмалку еднаш во три години. 

Испитувањето на развивачите на ацетиленска 
станица се врши на начинот и во рокот од ставот 
2 на овој член. 

Член 81 
За извршениот преглед и испитување на раз-

вивачи на ацетилен или ацетиленска дикица 
стручната установа од членот 79 на овој правил-
ник ќ издава на организацијата исправа за струч-
ниот наод (цертификат). 
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Цертификатот од ставот 1 на овој член струч-
ната установа го издава, ако при прегледот и ис-
питувањето на развивачот односно ацетиленската 
станица утврди дека се применети мерките и нор-
мативите на заштита при работата предвидени со 
овој правилник. Во противно се издава само наод 
за најдената состојба. 

Цертификатот ги содрлси следните податоци:^ 
1) број на цертификатот; 
2) назив на стручната установа што го издава 

цертификатот; 
3) назив на подносителот на, барањето, број и 

датум ца поднесувањето на барањето; 
4) предмет на испитувањето (подвижен разви-

вач и др.); 
5) основни податоци за развивачот односно за 

ацетиленската станица (тип, производител, број 
на атестот, фабричен број, инвентарен број, тех-
нички карактеристики и др.); 

6) клаузула дека е врз основа на извршениот 
преглед и испитување установено дека развивачот 
односно ацетиленската станица ги исполнува усло-
вите пропишани со овој правилник; 

7) датум на издавањето на цертификатот; 
8) потпис на овластениот орган на стручната 

установа и печат на установата. 
Кон цертификатот се прилага записник за 

стручниот наод, што го потпишуваат лицата што 
извршиле преглед и испитување. Во записникот 
мораат да се внесат податоци за методата на испи-
тувањето и за инструментите употребени за испи-
тување. 

Стручната установа составаува цертификат и 
записник за стручниот наод во три примероци, од 
кои по два му доставува на подносителот на бара-
њето а еден задржува за себе. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
Развиваните на ацетилен и ацетиленските ста-

ници што се наоѓаат во погон, како и развиваните 
на ацетилен и ацетиленските станици што ќе се 
пуштат во погон по влегувањето во сила на овој 
правилник, мораат да се усогласат со мерките про-
пишани со овој правилник во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 83 t 
Роковите од членот 80 ст. 1 до 3 на овој пра-

вилник започнуваат да течат со денот на истекот 
на рокот од членот 82 на овој правилник. -

Робовите за преглед и испитување на разви-
ваните на ацетилен и ацетиленските станици со-
градени по влегувањето во сила на овој правилник, 
започнуваат да течат по истекот на три месеци од 
денот на нивното пуштање во погон. 

Член 84 
Увезените развивачи на ацетилен, нивните по-

мошни уреди и опрема, како и увезените ацети-
ленски станици, мораат да ги исполнуваат усло-
вите предвидени со овој правилник. 

Член 85 
% 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за Тех-
ничките прописи за развивачите на ацетилен (аце-
тиленски апарати) — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/58) и Техничките прописи за развивачите на 
ацетилен (ацетиленски апарати) — Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/58) што се составен 
дел на тој правилник, 

Член 86 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2383/1-9 
26 декември 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд, 
Ристо Џунов, с. р. 
Сојузен секретар 
за индустрија и 

трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

49. 
Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 

од Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/66), во согласност со сојузниот се-
кретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и 
трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА 
ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОПНАТА НА РУДНИ-

ЦИТЕ 
Член 1 

Изградбата, погонот и одржувањето на 
окната на рудниците и извозните, постројки 
(извозни машини и нивни уреди), како и 
на другите уреди во врска со превозот на 
луѓе и материјали по опната на рудниците, се 
врши според Прописите за техничките мерки и 
за мерките за заштита при работата при превозот 
на луѓе и материјали по окната на рудниците, што 
се напечатени во Додатокот на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/67 и се составен дел на овој правил-
ник. % 

Член 2 
Ако со Прописите за техничките4 мерки и за мер-

ките за заштита при работата при превозот на лу-
ѓе и материјали по окната на рудниците не е опре-
делено поинаку, за изградбата и уредувањето на 
окната на рудниците важат одредбите од Прописите 
за техничките мерки и за заштитата при работата 
при рударските подземни работи. 

Член 3 
Одобренијата за превоз на луѓе и материјали по 

окната на рудниците, издадени до денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник, остануваат во 
сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за те-
хничките мерки и за заштитата на работа при пре-
возот на луѓе и материјали по окната на рудниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/64)41 Прописите за техничките 
мерки и за заштитата на работата при превозот на 
луѓе и материјали по окната на рудниците (Додаток 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/64) што се составен дел на 
тој правилник. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дева од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ. 

Бр. 7290/66 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздершц, с. р. 

I 
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Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 
од Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/66), во согласност со сојузниот се-
кретар за труд, сојузниот секретар за индустрија 
и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТА НА 
РАБОТА ПРИ РАБОТАТА НА ПОВРШИНСКИТЕ 
ОТКОПИ НА ЈАГЛЕН, МЕТАЛНИ И НЕМЕТАЛНИ 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

Член 1 
Во Прописите за техничките мерки и за зашти-

тата на работа при работата на површинските от-
купи на јаглен, метални и неметални минерални 
суровини (ДодатоЈГ^на „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. Д8/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64), кои 
се составен дол од Правилникот за техничките мер-
ки и за заштитата на работа при работата на по-
вршинските откопи на јаглен^ метални и неметални 
минерални суровини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64), по чле-
нот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„При упоредном раду на откопавању лежишта у 
површинској и, подземној експлоатацији, рударска 
организација дужна је својим правилнине^ о за-
штити на раду одредити превентивне заштитно мере 
за раднике. запошљене у подземном погону и на 
површинском откопу (ускладити радове минирање, 
обезбедиш јаму од провале површинска вода са 
откопа и др.)." 

Член 2 
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Делови јаловог покривана или лежишта мине-

рално спроведе који су склони одроњавању морају 
се са чела етаже одстрањирати само са сигурног 
места, и то, по правилу, одозго наниже." 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи? 
„Ради заштите грађевина и јавних саобраћајни-

ца и објеката, као и ради одбране од текућих и 
стаЈаћих вода, технички руководилац површинског 
откопа варедиће остављање сигурносних стубова, 
чија су димензијо утврђене одобреним пројектом." 

Член 4 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Површински откопи морају бити на целисходан 

начин обезбеђени, према месним приликама, да би 
се онемогућио пад људи ,или животиња низ стр-
мине. 

Резервоари кој и нису издигнути више од 1 m из-
над површине тла, као и опасна удубљења са ко-
синама од преко 450, морају бити ограђени или за-
пушени ако су приступачни." 

Член 5 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Ако се експлоатација у једном делу или у целом 

површинском откопу заврши или трајно обустави, 
завршне косине етажа морају се оставити под при-
родним углом нагиба. Ако је материјал завршив 
етаже нестабилан, целу етажу треба осигурати од 
клизања и одроњавања. 

После обуставе радова на површцнским отко-
пима, рударска организациј,а дужна је спровести еве 
мере осигурања одређене чланом 77. Основног за^ 
кона о рударству." 

Член f ' 
Членот 17 се менува и гласи' 
„Ширина етажне равни на најнижој јаловинскоЈ 

етажи непосредноизнад минерално супстанције тре-
ба да буде најмање за 2 т већа од висине те етаже. 

Ако слојеви падају према челу радилишта, ши-
рина етажне раеви мора бити утврдена одобревте 
пројектом." 

Член 7 
Членот 24 се менува и гласи: 
„При одређивању ширино и мисине етажа мора 

се водити рачуна о геомеханичким својствима мате-
ријала јаловог покривача, да чела Радолишта и 
транспортни путеви ниже етаже не буду угрожени 
од одроњавања, рушења и котрљања материјала са 
више етаже. 

Вертикална висина етаже у комлактном мате-
ријалу не сме бити већа од 3 ш, а у нестабилном 
материјалу — од 2 т , ако одобреним пројектом ви-
сина није одредена на други начин." 

Член 8 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Средњи нагиб косине етажа откривке мора се 

ускладити са геомеханичким својствима њеног ма-
теријала, као и са техничким карактеристикама ба-
гер а (врста, тежина, специфични притисак на тле 
и др.), при чему се мора водити рачуна о помицању 
- кретању багера, о сигурносни транспорта мате-
ријала, а нарочито о одводњавању етажа, 

ћагибни угао косине етажа мора бита одређеа 
у одобреном пројекту и, по правилу, не би требало 
да буде већи од 60 .̂ 

На местима склопам клизању или одроњавању 
нагиб се мора у одговарајућој мери смањити." 

Член 9 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Висина етаже на којо) се врши откопавање 

багером одређује се према врсти багера и геомеха-
ничким својствима материјала који се откопава и 
не сме бити већа од дохватне ви сине багева 

Ако услед конфигурација терена или из погон-
ских разлога није могуће на појединим местима из-
бећи висицу већу од висине одређене у ставу 1. 
овог члана, технички руководилац дужан је одре-
д б и посебне заштитив мере да не би услед одро-
њавања или пада материјала на етаже дошло до 
угрожавања запошљених радинка и до оштећења 
багера." 

Член 10 
Во членот 28 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За лежишта корисне минералне супстанца е на 

кој има су истражним радовима утврђене подземно 
вод е мора се израдити пројект одводњавања, и ра-
дови се морају изводити по том пројекту." 

Член И 
Членот 29 се менува и гласи: 
„При откопавању моћних али мање компактних 

лежишта добијање минералних сировине врши се 
по правилу, степеничасто у етажама одозго наниже, 
ако одобреним пројектом није друкчије одређено. 

Ако се на етажној равни врши обрад а добиј ених 
блокова, ширина равни мора бити толика да рад-
ници ове послове могу вршити без икакве опасности 
од пада материјала и сл." 

Член 12 
Во членот 31 став 1 зборовите: „члан 20" се за-

менуваат со зборовите: „чл. 20. и 21." 
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Член 13 
Во членот 32 став 2 втората реченица се менува 

и гласи: „Ако није могуће спречити отварање бара 
и језера, треба спровести потребне мере да не би 
у њих утшли л>yди и животине." 

Член 14 
Членот 34 се менува и гласи: 
„При ручном добијању у растреситом (сипком) 

материјалу, висина етаже не треба да буде већа од 
2 т , а у компактном и чврстом материјалу — од 3 т . 
Ширина етажне ,равни мора бити ускладена са ви-
сином етаже и нагибом косине етаже и омогућавати 
неометан и сигуран превоз, а мора одговарати и 
обиму радета на минирању. Та ширина не сме бити 
мања од 3 ш. Одступања у погледу висине етажа 
и ширине етажних разни решавају се одговарају-
ћим пројектом, при чему се мора водити рачуна о 
геомеханичким својствима материјала који се от-
колава" 

Член 15 
Во членот 36 ставот 1 ое менува и гласи: 
„Сваки багер мора имети потребно заштитив 

уређаје (заштита покретѕих долова, сигнални уре-
ђаји, осветл^ње и да.). На. багеру или у багеру мо-
ралу постојат% преносна електрична светилка и апа-
рати за тешење пожара." 

Член 1в 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Пре помицања багера мора се поравнати терен 

којим ће се багер кретати и израдити евентуални 
прелази преко кол осека. Код електричних багер а 
доводни кабел мора се полагате таќо да не може 
бити оштећен од багера или од материјала који пада. 
Забрањено је вучење (повлачење) кабла по земљи 
помоћу багера. 

Кад се врши транспортовање багера сопственом 
или допунском вучом, дозволине успоне одређује 
технички руководилац површинског откопа, а на 
основу података о карактеристикама багера из тех-
ничка документацнје произвођача багера." 

Член 17 
Во членот 44 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Код ротационих багера, посебне траке и уре-

ђаји за утовар не смеју се кретати изнад локомотиве 
или кабине камиона." 

Член 18 
По членот 44 се додава ное член 44а, кој гласи: 
„При упоредном раду два багера њихово расто-

јање мора бити веће од збира највећих полупреч-
ника захвата (у хоризонтала једног и другог 
багера." ' 

Член 19 
Во членот 45 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Багери који раде на копању и одлагању мате-

ријала не подлеже прегледу прописаном за кранове 
Правилником о хигиј енско-техничким заштитним 
мерама при раду са дизалицама („Службени лист 
СФРЈ", бр. 29/64)." 

Член 20 
Во членот 47 ставот 1 се менува и гласи: 
„За време прекида рада багера, при оправкама 

и чишћењу багера крутом кашиком и др., кашика 
багера се не сме остављати да виси у закоченом по-
ложају, него се мора спустига на тле или на иско-

пину, а при томе уже не треба да буде затегнува, 
Код багера са летећом кашиком, патика мора ле-
жат^ са олабављеним ужетом на тлу. Код рота-
ционих багера, за време оправке и чишћења лопа-

.тица точак мора бити укочен или лежати на тлу." 

Член 21 
Во членот 56 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„За електромашинска и парна постројења и уре-

ђаје, као и за машине код којих течна горива служе 
за погон, примењују се одговарајући технички про-
писи и прописи о заштити на раду за таква поо-
стро јења, урбђаје и машине, као и одговарајте од-
редбо Технички^ прописа о хигиј енско-техничким 
заштитним мерема при рударским подземпим радо-
вима, уколико нису у супротности са наведевте 
преплетеа." 

Член 22 
Во членот 58 ставот 3 се менува и гласи: 
„Јаловишта, по потреби, треба заигштити да вода 

не би односила материјал и подривала јаловиште. 
Исто таќо, при избору локације треба јаловиште са-
мозапаљивих супстанција поставити таќо да штетни 
гасови услед горења самозапаљивих супстанција не 
одлазе према радилиштима или насељеним местима, 
односно код постојећих јаловишта треба онемогу-
ћити или ублажиш штетно дејство гасева од већ 
насталик пожара." 

Член 23 
Во членот 61 ставот 1 се менува и гласи: 
„На поврцпшским откопима еве пруге за превоз 

корисне минерално супстанције и јаловина (у да-
љем тексту: материјал) морају бити постављене на 
довољном одстојању од ивице етажа, да возила и 
у случају исклизнућа са колосека остану на етажној 
равни. Ово одстојање не сме бити мање од 4 т . " 

" Член 24 
Во членот 62 ставот 3 се менува и гласи: 
„Под сталним — индустријским пругама подра-

зумевају се пруге изграђене за транспорт материја-
ла ван ужег подручја добиј ања минерална сировине, 
е под несталним — привременим пругама подразуме-
вају се пруге постављене дуж етажа и одлагалишта 
који се померају и премештају упоредо са напредо-
вањем радова." 

Член 25 
Во членот 65 став 1 по зборот: „деоницама" се 

додава зборот: „сталиих". 

Член 26 
Во членот 72 став 5 зборовите: „која учело 

излази" се бришат. 

Член 27 1 

Во членот 78 став 1 втората реченица се ме-
нува и гласи: „Кочење код парних и електричних 
локомотива мора бити подешено таќо да се на 
стрмим нагибима етажне пруге воз може зауставити 
на дужини од 50 т . " 

Член 28 
Во членот 84 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи' 
„Искључење и укључење растављача на контак-

тним водовима може вршити само дежурни елек-
тричар или лице одредено правилником рударске 
организације о заштити на раду. Растављач увек 
мора би-ѓи сигурно закључан." 
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V Член 29 
/ По членот се додава нов таен 8ба, кој гласи: 

^ „На индустриски колосек површинско? откопа 
који је везан са пругом железничко г саобраћаја 
примењују се прописи о железницама (члан 129. 
Основног закона о изградњи железница, о саобра-
ћају и безбедности на железницама — „Службени 
шет СФРЈ% бр. 9/65)." 

Член ЗФ 
Членот 87 се менува и ^ласи; 

. „С9обраћ?)во особље з а п и ш е ш иа. нестахвим 
пругама. као и иа -сталним пругама које нису ве-
зане сг пругама железничко? саобраћаја, мора инати 
стручну спрему прописану правилником рударске 
организације о заштити ва раду. Саобраћајне особ-
ље запошљено у железничкото саобраћају мора има-
ти стручне квалификације прописане Правилником 
о стручној спреми радника одређених занимања на 
Југословенски железницана (^Службени лист 
СФРЈ", бр; 27/ВД-

Член 31 
Во плавог 89 со ставот % еа додаваа? петари 

кови става, хок гласат; 
„Камион море имати ццркбиу, поуздану заштиту 

нашт кабине возача. Док се оваква заштита ке 
угради ва крову кабине, забрањује се возачу да 
седи у кабини за време утовара у ш и е ш багером, 
и он се мора удаљити ван радног круга (захвата) 
багера. Возач кампова може се вратити у кабину тек 
кад управљач багера дд сигнал да је утовар за-
вршев. 

Ако се врши претовар материјала из камиона 
У Друга превозна средства, тај претовар се мора 
вршити преко посебне претоварне станице (бункер, 
платформа и сл у, која мора бити солидна изграђена 
м одговарати максималвим оетерећењмма. 

Напајање возила течним корпом врши се само 
ва месту и у времену које технички руководилац 
површинског откопа одређује „ у смислу важећих 
прописа о ускладиштавзњу, транспорту и издавању 
техничких в лако запаљивих горива. 

Саобраћај камповима на сталним путевима по-
вршинско? токова мора бити регулисан истим зна-
цима као и у друмском саобраћају. Технички руко-
водилац површине ког откопа може прописати и до-
пунске знаке, који се не ушлфејмвавају у друмском 
саобраћају, ако се тиме ствара већа сигурност за 
саобраћај на псвршинском откопу." 

-г .Член 32 
Во пленот 103 по ставот 2 се дедова нов став 3. 

код гласи- " 
„Места испод противтегова морају бити огра-

ђена до висине од најмање 2 т . " 

Член 33-
По членот 107 1?е додава нов оддел 4 со осум-

наесет членови, кои гласат: 

Л- Превоз тракама 

Члан 107 а. 
Троне за превоз откопаних минералних сировина 

и материјала постављају се према техничким ка-
рактеристикама траке, које је дао произвођач. 

Члан 1076. . 
Трака се не сме поставити ^ѕизу ивице косине 

маже, да не би дошло до угрожавамо запошљених 
радника и техничке опреме услед адроидмим 
етаже или пада комада са трака. 

Најмања дозвољена удаљеност од ивице косине 
етаже зависи од геомеханичких својстава материја-
ла, што се одобреним пројектом мора утврдити и 
ускладите еа постојећим условима. 

Ако се на појединим етажаМа појављује раз-
личити материјал, технички руководилац мора за 
сваку етажу посебно да одреди дозвољену, границу 
растојања траке од ивице етаже. 

Члан Т07в. 
, Траком се сме превозити само онај материјал 

за ко ји је трака конструктивно решена и намењена. 
Гранулација материјала који се превезе ме, еве 

. ђики већа него што је предвиђено за дотичну траку. 
Члан 107Р. 

На тракама које су намењене искључиво за 
превоз материјала, забрањена је вожња људи, 

Дозвољена је вожња људи тракама које су кон-
структивно решене за превоз људи ш снабдевене 
одговарајућим уређајима и заштитним средствима, 
ако постоји одобрењу надлежног органа за превоз 
радника тим гранама. 

Члан Х07д, 
Во тетовској станици сваке траке мора бити 

истакнута табла са подацима о: дозвољено! вели-
чини (крушоћи) ц а ^ ф л а .који се вревиш, дое-
вољеној брзини кретања, капацитету, углу утовара, 
дозвољеној температури и друго. 

Руковалац траке мора имати за то руковање 
' стручну спрему м положени испит пред комисијом 
организације. 

Технички руководилац издаје посебна упутства 
за рад м руковање тракама. 

Члан Ш ђ . 
Трака се, по правилу, ве може ставити у поста 

без нарочитог кључа, који се налази код руковаоц 
траке на погон ској станици. 

Забрањено је о п и ш е материјала са траке и 
вртење било каквих оправки на траци, кво и свако 
регулисање истру меката к ваљева, издвајање м од-
бацивање "Јаловине шлл одсецање делова суме н ел. 
за време док се трака налази у покрету, 

Оправку траке и отварање машинских или елек-
т р о н их делова могу вршити само лица за то овла-
шћена од техничког руководиоца погона. Осталим 
лицима, без обзира на њихове стручне квалифи-
кације, забрањено је да врше била какву оправку 
ига траци. 

Члан 107е. 
На одстојању од најмање 1 т од конструкцше 

траке не смеју се налазити никакви предмети, сту-
бови, зидови, ограде и сл.̂  нити било какав пут за 
пролазак људи, 

Сва места ва путевима, колосецима, стазама и 
сл, преко којих% прелазе траке морају бити зашти-
ћене од пада материјала са траке. 

Траке које су више од 1,5 т од површине терена 
морају имати са стране пролаз ширине најмање 
О,б ш, са оградом и придрживачем, који служи ис-
кључиво за преглед и оправку траке. 

Патос ва свим оваквим пролазима мора бити 
добро причвршћен, да не бм дошло до клизања и 
вата људи. 

Носећи МОСТОВИ за траке изнад САОБРАЋАЈНИЦА^ 
као и све стазе, морају бити пролазни за пешаке. 
Ширина главних пролаза ове врсте мора износити 
најмање ЈД т , а споредних пролаза — најмање 
0̂ 8 ш. 

Траке дукне од 901 т морају имати попречне 
прелазне мостове зв пешаке; ширине најмање Ш,7 да, 
па којмма 9 св сптепосхављенм вридржнвачи. 
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Члан 107ж. 
Црн пуштању у погон система који се .састоји 

из неколико трака, наређење за почетак кретања 
. издаје за то одређени диспечер. 

Диспечер не сме пустити у погон систем трака 
док претходно не прими од руковалаца трака обаве-
штење да су траке спремне за покретање. 

Члан 107з. 
При пуштању у погон система трака, блокада 

кора бити конструктивно решена тако да најпре 
почиње рад (кретање) последња продајна трака у 
смеру кретање сировине. При заустављан^ система 
трака, блокада пора дејствовао обрнутим редом. 

Члан Д07и% 

Између трака море постојати телефонска или 
друга веза, а исто тако,м између трака (руковалаца) 
и диспечера. 

Руковалвц траке дужан Је обавештавати диспе-
чера о фаду траке у одређеним временским разма-
цима, ако није спроведена потпуна еутоматизација 
и команда са једног места. 

Диспечер је ДОЦШ. ударот- евиденцију о евен-

о д г у р а јуће мере. - 1 ' ^ — : 

Све неправилности у реду трака (клизања, ра-
сипање материјала који се превози, неисправан рад 
погонског мотора и сл.) морају се одмах пријавити 
диспечеру. 

Члан 107ј. 
Трака мора, по правилу, са ове стране имам 

уређај за принудно искључивање из погона. 
Члан 107к. 

У случају временских непогода (олуја и ветрот 
брзине преко 30 т/ѕес), трака се мора искључити из 
погонске мреже. 

При температури нижој од —12РС трака мора 
бити искључена (у покрету), без обзира да ли се 
врши превоз сировине или не, да би се онемогућио 
замрзавање — залеђивање ротирајућих делове од-
носно уља и мазива. 

Ако би током зимског периода дошло до дужег 
застоја у раду траѓе, због чега се око појединих 
дедова ухватио лед. трака се не сме пуштати 
у погон док се лед потпуно не одстрани односно 
отопи. 

Диспечер је дужан преко разгласне станице или 
на други начин обавештавати све руковаоце тра-
ка и водити посебну евиденцију о овим појавама. 

Члан 107 л, 
Залепљени материјал сме се са бубња, ваљам, 

гумене траке и др скидате само за време мирова-
ња траке, и то помоћу специјални) за то израђених 
гвоздених шипки са спљоштеног лопатицама при 
врагу. 

Простор испод траке море бити слободан и чист. 
Нагомилани материјал испод траке, кво и висока 
трава, снежни наноси и сл. морају се благовремено 
уклањати. 

Члан 107љ 
Траке морају бити осигуране од бочног исклиз-

нућа. 
Члан 107м. 

Носачи ваљка, бубањ, завртњи за причвршћи-
вање бубња, затезни тег траке, чистачи гумених тра-
ка и остали делови морају се контролисати и одр-
жавати према упутствима воје је дао произвођач. 

Ови се делови морају прегледати приликом сваке 
примопредаје смене, а нађено стање има се уносити 
у књигу примопредаје. 

Сваких 15 дана нора се извршити детаљан пре-
глед конструкције и ротирајућа делова траке, и 
уочени недостаци унети у књигу периодична пре-
гледа граќе. 

Свака измена па траци и њеној конструкцији, 
као и припадајућих делова траке, мора се унети у, 
књигу одржавање траке. 

Члан 107а I 
Сва ужад за натезне механизме мора имати 

најмање четвороструку сигурност ва кидање. 
Бубањ за уже мора ка себи имати најмање 1,3 

намета ја. односно не сме се даље одмотавати, без 
обзира ка начин учвршћиаања. 

% Члан 107ш. 
Затезни део (тег) море имати ограду у висини 

горње ивице тега, а испор тега подметач од меког 
дрвета. 

Бубањ мора имати кочницу и хватаљке. ' 
Покретну колица за натезање траке морају се 

лако кретати по шинама, а на крају колосека мора 
постојати амортизер за спречавање силажења ко-
лица са колосека. 

У случају клизања траке не сме се сипати ма-
теријал на бубањ. ^ 

Члан 107а 1 

Примопредајна (пресилна) места ва тракама мо-
рају бити заштићена оградама, да се спречи т д 
људи. ИСТО тако, она морају бити осигурана са обе 
стране траке од расипања материјала који се пре-
вози. 

Простор око преситни% места треба да је сло-
бодан, и у непосредно! близини не смеју се налови 
зити било какви предмети и материјал." 

Член 34 
Членот ИЗ се менува и гласи' 
„Радници запошљени код машинских уређаја 

морају при раду носити одело које тесно прилеже 
уз тело. 

Сви радници на откопу морају носити шлемове, 
Правилником рударске организације о заштити 

на раду морају се предвидети потребна лична заш-
титна средства и лична заштитна опрема радника 
прописана за поједина' радна места. У лична заш-
титна средства опадају: одело, цокуле, чизме, кожух, 
кабаница и др., а у личну заштитну опрему: шле-
мови, наочари, респиратор^ маске, антифони и др ̂  

Член 35 
Во членот Иб ставот 4 се брише. 

Член 36 
Насловот на главата IX и членот 118 се бришат. 

Член 37 
Во членот 12 став 2 зборовите: „и инспекцијо 

рада" се бришат. 
Во членот 18 став 2 зборовите: „Орган рударска 

инспекције по прибављању мишљења и н с п е к ц и ј е 
рада" се заменуваат со зборовите: „Орган управе 
који је дао одобрење за експлоатацију (у даљем 
тексту: рударски орган)". 

Во членот 30 став 1, членот 62 став 2 и чл. 88 
и 112 зборовите: „орган инспекције рада" се за^ 
менуваат со зборовите: „рударски орган". 
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\ „ Член 38 
Во членот 2 етев 2, членот 12 став 2, членот 15 

став 1, членот 20 став 1. членот 22, членот 27 став % 
-Чл. 37 л 42, членот 52 с т . 1 и 2, членот. 54 став 1, 
членот 55 cj-ав 1, членот 56 став 1, членов 76, членот 
79 став 2;-"членот 81,членот 89 став 1, членот 98 
став 2 и членот4106 став 2 зборот: „упдј?ѕџшаѓ во 
различни надежи се заменува со зборовите "„тех-
нички руководилац" но соодветен падеж. 

Член 38 ' 
Во членот 1а став I ,зборовите: „чл. 81. до 67." се 

заменуваат со зборовите: „Чл. 80. до 70.". 

Член 40 
Овој правилник влегува во. Сида по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето ,во ^Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр 7270/88 
28 јануари 1987 година , 

' ' Белград 

Солзен секретар -
за индустрија и трговија, 

,е. р. 

51. т 

ќе ја искажат во обрасците за составување на за-
вршната сметка за 19(56 година што се пропишани 
cof Правилникот за составување на завршната смет-
ка на работните Организации -за 1888 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/66). 

4.1 Оваа наредба влегува So сила наредниот ден 
од денот на објавувањето но „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1/3-729/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

^ за финансии, -
Киро Глигоров, с. р. 

Врз обнова ора членот Џ став 3 од 3totwor за 
Одменета торифа („Службен,лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/86 и-4/Џ7, сојузно? секретар за финансии 
издава -

Врз основа на точката 6 став Ј од Одлуката за 
попис и процена на вредноста на водостопанските 
објекти и другите основни Средства на водостопан-
ските организации, што не се попишани и проце-
Ш („Службен амет на СФРЈ", бр. 28/88), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА КНИЖЕВМЕ НА РЕЗУЛТАТОТ 
ОД ПОПИСОТ И ПРОЦЕНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ И ДРУГИТЕ 
ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И 
i ПРОЦЕНЕТИ 

1, Водостопанските и други работни организации 
Од точката 1 на Одлуката за попис и процена на 
вредноста на водостопанските објекти и другите ос-
новна средства на водостопанските организации, 
што не се попишани и проценети, што извршиле по-
пис и процена на вредноста на водостопанските 
објекти и другите основни средства, што не се по-
пишани и проценети, со состојбата на 31 декември 
1966 година, ќе ги книжат резултатите од пописот и 
Јфоценатз на вредноста на основните средства во 
своите деловни книги под 31 декември 1966 година. 

2, Организациите од точката 1 на оваа наредба 
ќе ги прокнижат резултатите од пописот и процена-
та на вредноста на основните средстба во своите 
деловни книги на следниот начин: 

1) за набавната вредност на основните средства 
ќе ги задолжат соодветните конта од групите: 

00 - Основни средства, 
I 02 - Заеднички основни средства; 

2) за разликата помеѓу набавната и сегашната 
вредност на основните средства ќе ги признаат со-
одветните конта од групата 01 — Исправка на вред-
носта на основните средства и контото 021 - Ис-
правка на вредноста на заедничките основни сред-
ства ; 

3) за сегашната вредност на основните сред-
ства ќе го признаат контото „900 - Деловен фонд. 

3, Вредноста на основните средства по книже-
њето на резултатот од пописот и процената на вред-
носта на основните средства во своите деловни 
книги, организациите од точката 1 на оваа наредба 

1. Од примената на единствена царинска стопи 
според членот 12 став 1 на Згнќиквѕза Царинетата 
тарифа се изземаат: 

1) патнички автомобили; , 
2) земјоделски машини и алат за земјоделство-

то кога за свои потреби ги увезуваат^ внесуваат или 
примаат во драган од странство југословенска и 
странски државјани со живеалиште во Југос л Јави ја. 

2. Оваа наредба в л е з а а во сила на 4 февруари 
1967 година. 

Bp. 3-891/1 
27 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Глигоров, е. р. 

52L 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 18/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод За стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛ-

ИИ ЛАГЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Прстени топчести едноредни Ла-
гери ВС, редови на мери 10, 02, 03 и 

Прстени топчести едноредни ла-
гери со кос допир BN, редови на 
мери 02 и 03 
Прстени топчести дворедни лагери 
со кос допир BG, редови на мери 32 
и 33 - - - - - - - - JUS М.С3.809 

Дискоски топчести едноредни ла-
гери ТА, редови на мери 11, 12, 13 и 
14 - - -

Дискосни топчести дворедни ла-
гери Т9С, редови на мери 22, 23 и 24 JUSM.CS.82Q 

JUS М.С3.801 

- - - - - JUS М.С3.805 

JUS М.С3.819 

НАРЕДБА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ОД 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 14-390/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

- - J U S С.63.521 

JUS С.В3.522 

JUS С.В3.530 

54. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 28 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен дист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАДНО ВАЛАНИ ЛЕНТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ладно валани ленти од нискоја-
гленичен челик. Технички услови за 
изработка ѕг испорака 

Ладно валани челични ленти за 
термичка обработка и специјална 
примена — — - — - - — — 

Ладно валани челични ленти. Ме-
ри и толеранции — — — - — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова оешение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Ладно валани челични ленти од 
ннекој агленороден челик Технички 
услови за изработка и испорака — JUS С.В3.521 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
за ладно валани челични ленти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/62); 

Ладно валани траки од челик за 
термичка обработка — — — — JUS С.В3.522 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/53). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
оса решение престануваат да важат на 1 јули 1967 
година. 

Бр. 04-381/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

55. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот да југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС-

ТИЧНИ МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
с-тандарди' 

Пластични маси: 
Скратени ознаки за називите на 

пластичните маси — — — — — JUS G.C0.0U 
Определувањ,е на рН-вредноста 

на водениот екстракт од поливинил-
х лори д (РУС) - - - - - -

Определување на содржината на 
Пепел и сулфатен пепел во поливи-
нил хлорид^ (РУФ , ' - - - - JUS G.S1.502 

Определување на содржината на 
испарливи материи во поливинил-
х лори д (РУС) - - - - - - JUS G.S 1.503 

Определување на спроводливоста 
на водениот екстракт од поливинил-
хлориД "(РУС) - - - - - -Ј. JUS G SI.504 

2. Југословенските стандарда од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот Завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските, стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Bp. 22-382/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 

JUS G.S1.501 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

56. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЧАНИ СТОКИ 
ЗА ВИЈ-

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 

Клинци за забивање со пиштол 
Клинци со навој -
Клинци со навој и нарецкано 

стебло — — — — — — — — 
Клинци со глава — — — — 
Клинци со глава и нарецкано 

стебло — — — — — — — — 
Клинци со дупка во главата — 
Клинци со дупка во главата и со 

нарецкан?) стебло — 

завод за стан-
југословенски 

- - JUS М.В4.220 

JUS М.В4.221 
JUS М.В4.222 

JUS M.B4.223 
JUS M.B4.224 

^ - - JUS M.B4.225 
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Воѓици за клинци - — — - JUS G.E9.220 
Вијци за дрво со шестострана 

глава, за општа примена - — — JUS М.В 1.500 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1967 година. 

4. Југословенскиот стандард Вијци за дрво со 
шестострана глава Изработка 1 — Пречник 6 mm 
до 20 mm - JUS М.В 1.500, цгго е донесен со Реше-
нието за донесуваше југословенски стандарди за 
вијци („Службен лист на ФНРЈ", бр, 46/52), преста-
нува да важи на 1 јули 1967 година, 

Бр, 12-385/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Вперевме, с. р. 

57. 
Врз основа на членот 4 став 1 л членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ44, бр: 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ) 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Чисти хемикалии: 
Калај (П) - хлорид (стано-

хлорид) - - - - - - - - JUS H.G2.080 
Цинкхлорид, сушен - — — JUS H.G2.085 
Ацетон - - - - - - - JUS H.G3.102 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 19И7 година. 

Бр 22-383/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Ветерови^, с. р 

58. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИТЕ СО-

ЕДИНЕНИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Определување на релативната 
густина на течни органски соедине-
нија - - - - - - - - j u s Н.В8.030 

Определување на остатокот по 
испарување на течни органски соеди-
ненија - - - - - - JUS Н.В8.031 

Определување на водата во хе-
миски производи по методата на Karl 
Fischer - - - - - - - - JUS Н.В8.032 

Определување на кривата на де-
стилацијата на течни органски сое-
диненија - — — — - — — JUS Н.В8.040 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарда! од точката 1 на 
ова решение се пршсенуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 22-384/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовнМ, е. р. 

59. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Д 1 Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРИ 

СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАШЕ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Клипни мотори со внатрешно со-
горување. Дефиниции на поимите, ка-
тегоризација и испитување — — JUS M.F2.025 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое -е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард ен точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јануари 1968 година. 

Бр. 14-379/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот ^авод 
за стандардизација, 

Славољуб BvMpaudt, с. р. 

60. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗГЛОБ-

НИ СИНЏИРИ И СИНЏИРНИЦИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Зглобни синџири. Валчести че-
лични синџири за земјоделски маши-
ни и конЕеери — — - — — — JUS М.С1.827 

Зглобни синџири. Транспортни 
плочки за валчести челични синџири 
според JUS М.С1.027 - - - - JUS М.С1.828 

Синџирници за валчести челични 
синџири според JUSM.C1.827 - - JUSM.C1.817 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени ћо посебно издание на 
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Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 14-378/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовиЈс, с. р. 

61. 
Врз основа ва членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 ед Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен вист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И В 
ЗА Л Т О С Ж Ш Ш Ш Е СТАНДАРДИ ЗА ННЕ-
m i H H i в о д о т за к о ч н и ц и на друм-
ски возила т дгугк швбуматични ин-с т ш ц н 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Чеп со навој за пнеуматични 
кочници на друмски возила. Форма 
и мори JUSM.B1.085 

Ниски шестострани навртки од 
фина класа на изработка, за Приклу-
чоци на пиеуматични водови, кочни-
ци за друмски возила. Форма и мери JUS М.В 1.612 

Премолил навртки од фина 
класа на изработка, за цевни спојки 
и приклучоци на пнеуматичии водови 
на кочници зе друмски возила. Фор- . 
ма и мери - - - - - - - - JUSM.B1.850 

Преклопни навртки од фина кла-
са на изработка, за спојување на 
цевки и црева со приклучок 
JUS М.Б6.926. Форма и мери - - JUS М.В1.851 

Лрсклопни навртки од фина кла-
са на изработка, за цевни спојки од 
челен систем, за пнеуматични водови 
на кочници за друмски возила. Форма 
и мери ЈЦЅМ.В1.Ш 

Пнеуматични водови. Цевни спој-
ки и приклучоци со заптивен конус. 
Општи одредби и преглед — — — JUS М.В6.900 

Пнеуматични водови. Девна спој-
ка со заглавен конус. Дисгкхзиција - JUS МЈВ6.901 

Пнеуматични водови. Цевен при-
клучок со заптивен конус. Диспози-
ција - - - - - - - - - - JUS М.В6.902 

Пнеуматични водови. Цевен при-
клучок со упорен прстен и торусен 
заптивач. Диспозиција — — — — JUS М.В6.903 

Пнеуматични водови. Цевен про-
вод низ преграда. Диспозиција - — JUS М.В6.904 

Пнеуматични водови. Цевна спој-
ка со коничен приклучок. Диспози-
ција - - - - - - - - JUS МЈВ6.908 

Пнеуматични водови. Цевна спој-
ка со топчест приклучок. Диспози-
ција - - - - - - - - - JUS М Во.909 

Пнеуматични видови. Цевен про-
должеток за спојки со заптивен конус. 
Форма и мери — — — — — — JUS М.В6.910 

Пнеуматични водови. Редукционен 
цевен продолжеток за спојки со зап-
тивен конус. Форма и мери — — — JUSM.B6.911 

Пнеуматични водови. Продолжен 
цевен продолжеток за спојки со зап-
тивен конус. Форма и мери - — — JUS М.В6 912 

Пнеуматични водови. Редукцио-
нен продолжен цевен продолжеток за 
спојки со заптивен конус. Форма и 
мери - - - - - - JUS М.В6.913 

Пнеуматични водови. Коничен 
приклучок за црево. Форма и мери JUSM.B6.925 

Пнеуматични водови. Топчест 
приклучок за црево. Форма и мери JUSM.B6.926 

Пнеуматични водови. Заптивен 
конус за цевни спојки и приклучоци. 
Форма и мери - - - - - - . JUSM.B6.930 

Пнеуматични водови. Упорен прс-
тен за цевни приклучоци според 
JUS М.Б6.903. Форма и мери - - JUSM.B6.931 

Пнеуматични водови. Топ,чест 
чеп за цевни спојки со заптивен ко-
нус. Форма и мери - - - - - JUS МЈВ6.932 

Пиеуматични водени. Фишек за 
цевни спојки од чеден систем. Форма 
и лери - - - - - - - - JUS М.В6.949 

Пнеуматични водови. Цепен про-
должеток за спојки од челен систем. 
Форма и мери — — - — — - JUS М.В6.951 

Пнеуматични водови. Продолжев 
цевен продолжеток за спојки од чеден 
систем. Форма и мери - — — — JUS.M. Ве .962 

Пнеуматични водови. К о н т е в 
приклучок за црево за чеден систем 
на цевни спојки. Форма и мери — - JUS М.В6.963 

Пнеуматични видови. Редукци-
онен цевен продолжеток за спојки од 
челен систем. Форма и мери — — JUS М.В6.964 

Пвеуматични водови. Редук-
ционен продолжен цевен продолжеток 
за спојки од челен систем. Форма и 
мери - - - - - - - - JUS МЈЌ6.955 

Заптивен прстен за цевни спојки 
од челен систем за пнеуматични водо-
ви на кочници за друмски возила. 
Форма и мери - - - - - - - JUS M.C4L505 

2. Југословенските стандарда од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавев дел од ова решение 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 14-377/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовнК, с. р. 

62 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ХАРТИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Класификација на хартија, кар-
тон и лепенка според влакнестиот 
состав - - - - - - - - JUS H.N0.300 

Нормална бездрвна хартија за 
пишување - - - — - — - JUS H.N5.105 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 го-
дина. 

Бр. 08-386/1 
20 јануари 1967 година 

Белград 
Директор.. 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВитороакК, с. р. 

63. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југослтеенгќиѓе стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 И 30/82), директорот 
на Југословенскиот завод за' стандардизација до-
несува 

о Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗГЛО-

БОВИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Моторни возила: 
Свврник со јаболкце. Конус 1 :10 JUSMN1.231 
Виљувчести зглобови. Виљувчести 

глави - - - - - - - - - JUSM.N4.221 
Аголни зглобови со еластично о-

сигурување. Преглед — — - — JUS M.N4.232 
Аголни зглобови со на војно и 

еластично осигурување. Сворник со 
јаболкце - - - - - - JUS M.N4.233 

Аголни зглобови со еластично 
осигурување Чашка за зглоб Ела-
стичен прстен. Стегачки осигурувач JUS M.N4 223 

2. Југословенските стандарди од точката I на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решен-ие. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 14-166/1 
12 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Бигор овиќ, с. р. 

64, 

Врз основа на членот 4 ст^в 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ХЕМИСКИ ИСПИТУ-

ВАЊА НА МАНГАНОВИ РУДИ 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Методи за хемиски испитувања 
на мананови руди. Општи одредби JUS B.G8200 

Определување на калциумоксид 
со комплексометриска метода — — JUS В G8 228 

Определување на магнезиумоксид 
со комплексометриска метода - - JUS B.G8 229 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 

Југословенскиот завод за стандардизација, кове а 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
не 1 јули 1967 година. 

Бр. 03-163/1 
12 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

65. 
Врз основа на членот 4 став 1, чјгенот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62). директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следниот југословенски 
стандарди: 

Кујнски мебел. Кујнска маса - JUS D.E2.025 
Елементи на кујнски мобел од дрво: 
Стоечки едноделен ормен — — JUS D.E2.101 
Стоечки дводелен орман — — JUS D.E2.102 
Стоечки орман за во ќоше - - JUS D.E2.103 
Орман за мијалник - — — — JUS D.E2.104 
Плоча за стоечки ормани — — JUS D.E2.105 
Висечки едноделен орма,н — — JUS D.E2.106 
Висок орман - - ^ - - ' JUS D.E2109 
Стоечки повеќеделен орман — JUS D.E2.111 
Висечки пове^едблен орман - JUS D.E2.112 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

4 Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Кујнски мебел: 
Стоечки едноделен шифонер r - JUS D.E2.101 
Стоечки дводелен шифонер — — JUS D.E2.102 
Стоечки шифонер за во ќоше — JUS D.E2.103 
Шифонер со мијалник - -т — Ј ^ Ѕ D.E2.104 
Плочи за стоечки шифонери — JUS D.E2.105 
Висечки едноделен шифонер — JUS D.E2.106 
Висок шифонер - - - - - JUSDE2 109 

донесени со Решението за ј,угословенските стандар-
ди за кујнски мебел („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/64); 

Куќен мебел од дрво. Кујнска маса JUS D.E2 025 
донесен со Решението за југословенските станд^оди 
за куќен мебел од дрво („Службен лист на СФРЈ", 
бр 42/64). 

5 Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1967 
година. 

Бр. 06-158/1 
12 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб риторовик, с. р. 



Среда, 1 февруари 1967 СЛУЖБЕН ЛЦСТ НА СФРЈ Број 6 - Страда 141 

Ѕ ве. . 
Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/65 и 

5/67), во согласност со сојузниот ^секретар за финансии, директорот на Управата за царини на 
СФРЈ ја утврдува 4 

Л И С Т А Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВ-

ЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 
1. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат Или примаат од 

странство, се определува царинска основица, и тоа: , 

1 Тарифен Царинска9 

Ј- бро/ од 
Царин- НАЗИВ НА ПРОИЗВОДОТ Единица 

намера 
основица 

во динари 
ѕ г осата по едннаца 
ш тарифа на мера 

1 2 3 4 5 

1 03.02 Риби, солени, во саламура, сушени или 
домени: ' , V ',К; 

12,50 1) бакалар kg 12,50 
2) други' ќе 18,00 

2 04.05 Јајца од кокошки во лушпа парче - 0,50 
8 07.01 Зеленчук свеж или разладен: 

0,90 1) кромид kg. 0,90 
2) компир ^ 0,60 

4 87.06 Грав кв 9 2,00 
5 08.01 Урми, банани, кокосов орев и сл,; ќе 4,00 1) урми ќе 4,00 

2) банани ќе 3,00 
3) кокосов орев ќе 4,00 
4) ананас kg 5,00 
5) индиски орев ќе 12,00 

6 08.02 Агруми: 
: 1) лимон kg 3,00 

2) портокали ќе 2,80 
3) мандарини ќе 2,80 

7 08.04 Грозје^ 
1) свежо ќе 1,60 
2) суво ќе 4,00 

8 08.05 Овошје во лушпа: 
1) бадеми исчистени - ќе 30,00 
2) ореви : -

а) излупени ќе 13,00 
б) во лушпа ќе з,ет 

3) лешници исчистени kg 30,00 
4) костени-марони ќе 3,00 

9 08.06 Јаболка kg 2,00 
10 09.01 Кафе: . 

1) сурово во зрно kg 15,00 
2) печено, па и мелено kg 20,00 

11 09.02 Чај kg 30,00 
12 09.03 Мате-чај kg % 9,00 
13 09.04 Црн пипер: ^ 

kg 1) бел kg 30,00 
2) црн " kg 25,00 

14 09.05 Вапила во прачка kg 250,00 
15 09.6б Цимет ^ 20,00 
16 09.07 Каранфилче (цел плод, пупка, дршка и % 

стебленце) kg 30,00 
17 09.08 Мушка тен орев и цут kg 45,00 
18 09.09 Семе од анис, Сади јан и коријандер, ким 

(кумин) и вења kg ' 35,00 
19 09.10 Шафран kg 550,00 
20 10.06 Ориз: 

1) во лушпа kg 1,50 
2) излупен kg 2,00 
3) глазиран или полиран kg 2,50 

21 11.04 Кокосово брашно kg 7,00 
82 11.09 Лепило во завои до 1 kg kg 10,00 
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23 12.08 Рокчиња kg 3,00 
24 15.01 Свинска маст kg 3,50 
25 15.07 Растителни масла: 

1) маслиново масло kg в,00 
2) друго kg 4,00 

26 15.12 Растителна маст ' kg 3,50 
27 15.13 Маргарин kg 4,00 
28 16.02 Конзерви од месо kg 15,00 
29 16.04 Кавијар (ајвар) kg 250,00 
30 " 17.01 Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна 

трска: 
1) рафиниран kg 2,00 
2) кандиран kg 2,50 

31 17.04 Производи од шеќер, без какао: 
1) карамели " kg 6,00 
2) гуми за џвакање kg 50,00 
3) дражеи kg 6,00 
4) фондани, како и разни марципани од 

бадем, орев, лешник и сл. kg 8,50 
32 18.03 Какаова паста (во грутки или блокови) kg 5,00 
33 18.05 Какао во прав, незашеќереи kg 6,00 
84 18.06 Чоколада и други преработки за крана што 

содржат какао: 
1) чоколада kg 18,00 

; . z) други какао-производи kg 12,00 
16 19.02 Производи од брашно, скроб или екстракт 

од слад, со додаток на какао до 50% спо-
ред тежината или не, за исхрана на деца 
или за диететска исхрана или за кулинар-
ски цели: 
1) за искрана на - деца и доенчиња: 

а) без какао kg ^ 1,50 
б) со какао kg - 4,00 

2) друго: 
а) без какао kg 4,00 
б) со какао kg 6,00 

36 20.01 Зеленчук и овошје, приготвени или кон-
зервирани во оцет или оцетна киселина, 
со или без шеќер па и со додаток на сол, 
зачини или синап: 
1) во херметички затворени садови до 10 

kg нето kg 3,00 
2) друго kg 2,50 

37 20.02 Маслинки kg 6,00 
38 20.05 Џемови, овошни желеа, мармелади, доби-

ени со варење, со или без додаток на ше-
ќер: 
1) со додаток на шеќер kg 4,50 
2) без додаток на шеќер kg 3,00 

39 20.06 Овошје приготвено или конзер-вирано - на 
друг начин, со или без додаток на шеќер 

' или алкохол ^ kg 3,00 
40 20.07 Сокови од овошје (вклуќувајки ја и ши-

рата од грозје) и сокови, од зеленчук, не-
превриено без додаток, на алкохол, со или 
без додаток на шеќер: % 
1) лимонов СОК kg 2,00 
2) СОК ОД друго јужно овошје kg 6,00 
3) СОКОВИ ОД овошје и зеленчук kg 4,50 

41 21.02 Екстракти или есенции од кафе, чај или 
мате-чај " kg 110,00 

42 21.03 Синап kg 4,50 
43 21.05 Приготвени супи и чорби, во течна и цвр^ 

ста состојба или во вид на прав kg 7,50 
44 22.01 Минерални води lit 1,00 
45 22.03 Пиво lit 2,00 
46 22.05 Вино од свежо грозје: 1) шампањ lit 30,00 

2) десертни вина од сите видови lit .5,00 
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1 2 3 4 5 

47 22.06 Вермут и други вина од свежо грозде, за-
чинети со ароматични екстракти: 
1) вермут lit 10,00 
2) разни ароматични вина lit 6,00 

48 22.08 Етил-алкохол, неденатуриран, со јачина 
од 800 или повеќе; етил-алкохол, денату-
рирана, од која и да е јачина Ш 10,00 

49 22.09 Шлиритуси (освен оние од тар. бр. 22.08); 
ликери. и други алкохолни пијачки: 

9,00 1) етил-алкохол lit 9,00 
2) сливова, ^ута 1ft 10,00 
3) пелинковец lit 13,00 
4) виски lit 25,00 
5) коњак tit 35,00 
6) рум Ut 20,00 
7) ликери lit 25,00 

50 24.01 Тутун: 
1) ферментиран во лист kg 20,00 
2) отгагдоци од тутун kg 5,00 

51 24.02 Тутун преработен: 
1) пури и цигари kg 80,00 
2) тутдрн за луле kg 40,00 

52 27.10 Масла од нафта и к а е ш добиеш or би-
туминазни минерали: 
1) бензин lit 1,40 
2) петрол tft v 1,50 
3) масла за подмачкување: 

а) за мотори kg 8,00 
б) за менувачи и запчаници kg 7,00 
в) минерално kg 6,00 
г) за хидраулични кочници на автомо-

били kg 15,00 
д) за пишувачи, сметковни и шивачки 

машини ^ kg 6,00 
53i- ,г 32.04 Кана-да коса, во прав kg 30,00 
54 , 32.05 Ани лин ски бои kg 150,00 
55 32.07 Бронзени бои kg 20,00 
56 32.13 Мастила и тушеви за пишување и цртање: 

1) мастила ^ lit 15,00 
2) тушеви lit 30,00 

57 33.06 Парфимериски, козметички и тоалетни 
препарати. 
1) пасти за заби и други средства за нега 

20,00 на забите kg 20,00 
2) пасти и слични средства за бричење kg 20,00 
3) кремови за нега на кожата kg 70,00 
4) колонска вода lit 40,00 

58 34.01 Сапуни: 
1) тоалетни kg 10,00 
2) медицински kg 8,00 
3) за бричење kg 12.00 
4) за перење kg 4.00 

59 34.02 Детерџенти kg 5,00 
64 34.05 Политури и кромови за обувки, за мебел 

и подови, средства за полирање метали и 
прашоци за чистење и слични препарати: 

10,00 1) кремови за обувки kg 10,00 
2) пожхр-паста за мебел и автомобили kg 20,00 
3) масти за подови kg 8,00 

01 35.03 Желатин и лепило: 
1) желатин kg 4,00 
2) туткал kg 5,00 

62 36 06 Кибрит (100 чкорчиња) 0,30 
63 36.07 Кременчиња за запалки kg 300,00, 
64 37.01 Фото-плочи п план-фклмови: 

1) кутија 6X9 cm парче 12,00 
2) кутија 9X12 cm царче 15,00 
3) кутија 10X15 cm марче 30,00 

/ 
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3 4 ' 5 

Филмови во ленти-ролни, осетливи на 
светлина, неекспонирани, дупчени или не: 
1) смотани филмови за едно вложување 

во фото-апарати: 
а) филм 4X6,5 cm: 

1) црно-бел парче 3,00 
2) колор парче 10,00 

б) филм 6X9 cm: 
1) црно-бел парче 5,00 
2) колор парче 20,00 

в) тесен филм 35 mm 
(36 снимки): 
1) црно-бел парче 7,50 
2) колор парче 25,00 

2) филмови во ленти-ролни: 
а) до заклучно 8 mm широчина 

(до 8 m должина): 
1) црно-бел парче 15,00 
2) колор парче 40,00 

б) над 8 mm широчина: 
1) црно-бел m 0,70 
2) колор m v 1,50 

в) над 16 до 35 mm широчина: 
1) црно-бел m 1,10 
2) колор m 1,60 

Хартија, картон и ткаенини осетливи на 
светлина, неекопонирани или експонира^ -

ни, но неразвиени: 
1) фото-хартија, црно-бела m1 ни, но неразвиени: 
1) фото-хартија, црно-бела m1 12,00 
2) фото-хартија колор т ш 80,00 
Целофан kg 20,00 
Изработки од материјалот од тар. бр. 39.01 до 
заклучно 39.06: 
1) облека kg 80,00 
2) друго kg 40,00 
Гуми за тркала од сите видови: 

kg 1) внатрешни гуми kg 15,00 
2) надворешни гуми kg 25,00 
3) полуполни гуми (во или без комори) kg 30,00 
Хигиенски и фврмацеутски предмети (в-
клучувајуќи ги и цуцлите) од нестврднат 

kg (мек) вулканизиран каучук kg 50,00 

Предмети на облека и прибор за облека 
(вклучувајќи ги и нараквиците) за сите 
цели, од нестврднат ^ е к ) вулканизиран 
каучук kg 50,00 
Други изработки од нестврднат (мек) вул-
канизиран каучук kg 45,00 

Предмети потребни на патници (на пример: 
транкови, куфери за облека, кутии за 
шапки, патни торби, ранци итн.): 
1) од природна кожа: 

80,00 а) куфери kg 80,00 
б) чанти и слично kg 120,00 
в) торби и слично kg 80,00 

2) од вештачка и регенерирана кожа: 
а) куфери kg 50,00 
б) чанти и слично kg 80,00 
в) торби и слично kg 60,00 

3) од пластични материи: 
а) куфери " kg 30,00 
б) чанти и слично kg 50,00 
в) торби и слично kg 40,00 

4) од вулканизирани влакна или картон: 
а) куфери kg 20,00 
б) чанти и слично kg 30,00 
в) торби и слично kg 25,00 
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5) од текстилни ткаенини 
а) куфери kg 40,00 
б) чанти и слично kg 70,00 
в) торби и слично kg 50,00 

74 42.03 Предмети за облека и прибор за облека од 
природна или пресувана кожа: 
1) од природна кожа: 

а) палта и мантили: 
1) од мазна парче 400,00 
2) од велуризирана парче 500,00 

б) јакни: ш 
' 1) од мазна парче 200,00 

2) од велуризирана парче 250,00 
в) нараквици чифт 30,00 
г) друга облека kg 150,00 

2) од вештачка кожа: 
а) палта и мантили парче 350,00 
б) јакни парче 150,00 
в) друго ^g 100,00 

75 43.02 Отпадоци од крзно: 
1) од прости и вештачки крзна kg 80,00 
2) од фини крзна kg 400,00 

76 43.03 Предмети од крзно (крзно сработено или 
конфекционирано): 
1) од прости и вештачки крзна kg 200,00 
2) од фини крзна kg 600,00 

77 48.01 Хартија и картон, машински изработени 
во ролни или листови: 
1) хартија за пишување kg 15,00 
2) хартија за цртање " kg 10,00 

78 48.03 Пергамент^ и транспарентна хартија: 
1) пергаментна kg 20,00 
2) транспарентна kg 15,00 

79 48.06 Креп-хартија kg 11,00 
88 48.06 Милиметарска хартија kg . 20,00 
81 48.07 Хартија обложена со боја или со печатени 

шари (шагрен, сјајна, шарена, украсна) kg 20,00 
82 48.11 Тапети од ха,ртија kg 30,00 
83 48.13 Индиго-хартија: 

1) во формат kg 25,00 
2) во колета kg 20,00 

84 48.15 Тоалетна хартија kg 8,00 
85 48.18 Тетратки, цртанкзи и блокови за цртање kg 15,00 
86 48.21 Други изработки од хартија; 1) сервиети од хартија kg 15,00 

2) чаши, па и нерафинирани од хартија kg 12,00 
87 50.07 Предиво од свила, приведено за продажба 

на мало , kg 150,00 
88 50.09 Ткаенини од свила или шап-свилар 

1) ретки ткаенини (муслин, гренадин, во-
ал, газа, етамин и сл.) kg 250,00 

2) чести ткаенини kg 200,00 
89 50.10 Ткаенини од бурет-свила kg 120,00 
90 51.03 Предиво од вештачки или синтетички 

влакна (бескрајни) пригодено за продаж-
ба на мало kg 40,00 

91 51.04 Ткаенини од вештачки или синтетички 
влакна (бескрајни), вклучувајќи ги и тка-
енините од монофил или должици од тар. 
бр. 51.01 или 51.02: 
1) од синтетички влакна kg 120,00 
2) од вештачки влакна (ацетат, рајон и 

сл. kg 100,00 
92 52.02 Ткаенини од метални нишки или метали-

зирано предиво, што се употребуваат за 
изработка на предмети за облекување, ка-
ко и ткаенини за мебел или слично kg 200,00 
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93 53.10 Предиво од фина волна, преодено за про-
дажба на мало kg 80,00 

94 53.11 Ткаенини од волна и од фина длака: 
1) за ќебиња-покривки kg 70,00 
2) за други цели: 

а) од волнено, влачено (штрајхгарн) 
предиво што содржи над 50% водна 
како и во мешавина со предива од 
Други текстилни материјали, освен 
волнено чешлано предиво kg 80,00 

б) од волнено чешлано камгарн преди-
во што содржи над 50% волна, како 
и во мешавина со предива од други 
текстилни материјали, освен волне-
но влачено предиво kg 150,00 

в) од волнено влачено (штрајхгарн) и че- -
шлано (камгарн) предиво што содржи 
над 50% волна (полукамгарн) kg 100,00 

95 53.12 Ткаенини од груба длака, освен длаката 
од грива и опашка kg 60,00 

96 53.13 Ткаенини од длака од грива и опашка kg 50,00 
97 54.05 Ткаенини од лен или од рамија kg ВОДО 
98 55.06 Предиво од памук, пригодено за продажба на мало: 

1) конец: 
а) за везење' kg 70,00 
б) друг kg 60,00 

2) друго . kg 45,00 
99 55.07 Ткаенини од памук и газа врзувани kg 50,00 

100 55.08 Ткаенини од памук, букле; вид фротирни 
ткаенини kg Л ОД00 

101 55.09 Други ткаенини од памук: 
1) за ќебиња-покривки kg 40,00 
2) за други цели kg 50,00 

102 56.07 Ткаенини од вештачки или синтетички 
влакна (испрекинати или од отпадоци): 
1) од синтетички влакна kg 110,00 
2) од вештачки влакна kg 80,00 

103 57.11 Ткаенини од други растителни влакна: kg Ј0,00 
104 58.01 Теписи, прекривки и простирки со јазли, 

изработени со врзување или обвиткување 
(конфекционирани или не): 
1) со јазли врзани со рака ш8 180,00 
2) оо јазли врзани со машина mf 100,00 

105 58.04 Плиш и сомот (со расечен или не расечен 
флор) и ткаенини од гасеничаво предиво, 
освен буклеткаенините од памук, вид фро-
тирни ткаенини од тар, бр. 55.08 и ткаени-
ни од твр. бр. 58.05: 
1) од памук kg 50,00 
2) од свила kg 200,00 
3) од волна kg 100,00 
4) од синтетички влакна kg 110,00 
5) од вештачки влакна kg 80,00 

106 58.05 Тесни ткаенини (болдук), изработени само 
од основа чии нишки се меѓусебно слепе-
ни,, освен стоките од тар. бр. 58.06 kg 130,00 

107 57.07 Гасеничаво предиво-жанила, тантелесто 
предиво — увртено предиво (освен мета-
лизирано предиво од тар. бр. 52.01 и тан-
телесто увртено предиво од длака од гри- 1 

ва и опашка kg 100,00 
108 58.08 Тил и други мрежести ткаенини (освен пле-

тени, ткаени или хеклувани ткаенини), 
мазни kg 100,00 
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109 59.05 Мрежи за риболов: 
1) од синтетички влакно kg 50,00 
2) од памук kg . 30,00 

НО 59.08 Текстилни ткаенини импрегнирани или 
обложени со препарати од деривати на це-
лулоза или од други вештачки пластични 
материи kg 30,00 

111 59.09 Текстилни ткаенини обложени или импре-
гнирани со масло или со препарати врз. ба-
за на сушливи масла kg 30,00 

112 59.10 Линолеум и материјали приготвени врз 
текстилна основа на сличен начин како 
линолеум, сечени во форми или не mf 20,00 

113 59.11 Каучукувани текстилни ткаенини, освен 
плетени и хеклувани стоки обложени со 
Каучукувани текстилни ткаенини, освен 
плетени и хеклувани стоки обложени со 
каучук kg 30,00 

114 59.13 Ткаенини и ленти (освен плетени и хеклу-
вани) еластични, изработени од текстилни 
материи врзани со каучуково жици kg 40,00 

115 60.01 Плетени или хеклувани метражни стоки, 
нееластични и некаучукувани: 
1) од природна свила kg 200,80 
2) од памук kg 50,00 
3) од волна kg 100,00 
4) од синтетички влакна kg 110,00 
5) од вештачки влакна kg 80,00 

116 60.02 Нараквици од сите видови, плетени или 
хеклувани, нееластични и некаучукувани: 
1) од памук чифт 8,00 
2) од волна чифт 20,00 
3) од синтетички влакна чифт 12,00 

117 60.03 Чорапи, долни чорапи, сокни, чорапи за 
членки, доколеници и сл., плетени или хек-
лувани, нееластични и некаучукувани: 
1) од природна свила чифт 30,00 
2) од памук чифт 3,00 
3) од синтетички влакна: 

а) женски чифт 8,00 
б) машки чифт 5,00 
в) детски чифт 3,00 

4) од волна чифт 5,00 
118 60.04 Долни облеки и облека плетена или хеклу-

вана, нееластична и некаучукувана: 
1) од природна свила kg 250,00 
2) од памук kg 70,00 
3) од волна и фина животинска длака kg 120,00 
4) од синтетички влакна kg 150,00 
5) од вештачки влакна kg 100,00 
6) од друг текстилен материјал kg 100,00 

119 60.05 Горна облека и други предмети плетени или 
хеклувани, нееластични и некаучукувани: 
1) од природна свила kg 250,00 
2) од памук kg 70,00 
3) од волна и фина животинска длака kg 120,00 
4) од синтетички влакна kg 150,00 
5) од вештачки влакна kg 100,00 

120 61.01 Горна облека за возрасни мажи: 
1) машка облека од волнена ткаенина чифт 300,00. 
2) машки сако од волнена ткаенина парче 150,00 
3) машки панталони од.волнена ткаенина парче 90,00 
4) машка облека од памучна и цел-ткае- чифт 150,00 

нина 
80,00 5) машки сако од памучна и цел-ткаенина парче 80,00 

6) машки панталони од памучна и цел-тка-
40.00 енина парче 40.00 

7) машка облека од синтетичка ткаенина чифт 220,00 
8) машки сако од синтетичка ткаенина парче 140,00 
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9) машки панталони од синтетичка Ткае-
нина парче 80,00 

10) мапиоо зимско палто парче 300,00 
И) машки мангал од синтетичка материја, 

обичен парче 100,00 
12) машки мантил — од други материјали, 

без влошка парче 200,00 
13) машки ветровка од сите видови ткае-

нини, ,-без влошка парче 120,00 
121 61.02 Горна облека за жени, девојки и деца: 

1) фустани од памучна и цел-ткаенина kg 80,00 
2) фустани од волнена ткаенина kg 120,00 
3) фустани од природна свила kg 280,00 
4) фустани од синтетички ткаенини kg 150,00 
5) женски здолниште; 

а) од памучна и цел -ткаенина kg 80,00 
б) од волнена ткаенина kg 120,00 
в) од синтетичка ткаенина kg 150,00 

6) ж е н е т блузи: 
а)? памучни и од цел-ткаенина парче 25.00 
б) свилена и од синтетичка ткаенина , царче . 50,00 

7) женско палто парче 250,00 
8) женски мантил за дожд од синтетичка 

материја парче 100,00 
9) женски мантил од друг материјал, -без 

влошка парче , 180,00 
10) женски костими од волнена ткаенина 

- (комплет) парче 250,00 
11) детска1 облека fcg 45,00 

122 61.03 и 
61.04 Долни облеки и облека за возрасни кажи; 

жени, девојки, момчиња и деца: 
1) од памучни цел-ткаешини М 80,00 
2) од волнени ткаенини kg 150,00 
3) од природна свила kg 250,00 
4) од синтетички влакна kg 180,00 

123 61.05 Џебни шамичиња парче 2,00 
124 61.06 Шалтер 

1) од природна свила парче 30,00 
2) од памук парче 8,00 
3) од волна парче 15,00 
4) од синтетички или вештачки материи парче 15,00 

125 -61.07 Кравата: 
1) од природна свила парче 20,00 
2) од паАук , парче 4,00 
3) од волна парче 6,00 
4) од синтетички или вештачки материи парче 10,00 

126 61.09 Стезници парче 40,00 
127 ,62.01 Покривки и ќебиња: 

1) ќебиња: , 
а) од волна kg 80,00 
б) ед памук kg 40,00 

2) покривки за кревет и мебел: 
120,00 а) за еден ?гревет парче 120,00 

б) за два кревета парче 200,00 
128 62.02 Креветска прес лека, рубелина зета лека, 

рубелина тоалетна и рубелина за кујни; 
завеси и други предмети за внатрешно 
опремање: 

1 -, 

129 

130 

62.84 

63.01 

1) чаршафи: ф 
а) јоргански парче " 40,00 
б) креветски 1 парче 20,00 

2) пернични навлаки парче 10,00 
3) пешкири kg 50,00 
Шатори и други предмети за логорување: 
1) шатори kg 50,00 
2) воздушни душеци kg 50,00 
Употребувани предмети за облекување kg 50,00 



Среда, 1 февруари 1967 СЛУЖБЕН ц ц д т НА СФРЈ Број 6 - Страна 149 

i л 3 4 

131 64.01 Обувки со ѓон и лице од каучук или од. 
вештачки пластичен материјал: 
1) машки чифт 
2) женски чифт 
3) детски чифт 

132 64.02 Обувки со ѓонови од природна или пресу-
вана кожа, обувка (освен оние од тар. бр. 
64.01) со ѓонови од каучук или од вештач-
ки пластични материјали: 
1) машки t чифт 
2) женски чифт 
3) детски чифт 

133 66.01 Чадори и сонцобрани: 
1) од свила: 

а) машки парче 
б) женски парче 

2) од синтетичен влакна (најлон): 
а) машки парче 
б) женски парче 

3) на расклопување — сложливи: 
а) машки парче 
б) женски парче 

134 69.08 Плочи за подови, плочи за огништа - ка-
мени и плочи за обложување ѕидови, гле-
ѓосани или глазирано 
1) бели kg 
2) во боја kg 

135 69.10 Сливници, лавабаа, бидеа, клозетски шол-
ји, писоари, кади за бањи и слични сани-

' тарни предмети kg 
136 69.11 Садови и други предмети што се употребу-

ваат во домаќинство или за тоалетни цели 
од порцелан: 
1) е двобој ни kg 
2) повеќебојни kg 

137 69.12 Садови и други предмети што се употребу-
ваат во домаќинство или за тоалетни цели, 
од други видови керамика: 
1) еднобојни kg 
2) повеќебојни kg 

138 69.13 Фигури и други украсни предмети и пред-
мети за лично украсување; предмети за 
мебел: 
1) еднобојви kg 
2) повеќевој ни kg 

139 69.14 Други изработки од керамички материјал: 
1) од порцелан kg 
2) од фајанс kg 
3) од друг керамички материјал kg 

140 70.04 Стакло за прозорци, леано или валано, во 
плочи или листови во квадратна или пра-
воаголна форма т 1 

141 70.10 Шишиња оплетени, шишиња, флакони, бо-
кали, лонци и цевести контен ери и други 
слични контенери за транспорт и пакување 
стоки, од стакло; затки, капаци и други за-
творачи од стакло kg 

142 70.12 Внатрешни стакла за термос-шишиња: 
1) со зафатнина до 1/2 литар парче 
2) со зафатнина до 3/4 литар парче 
3) со зафатнина до 1 литар парче 

35,00 
25,00 
10,00 

70,00 
60,00 
20,00 

40,00 
30,00 

45,00 
40,00 

85,00 
75,00 

6,00 
8,00 

4,00 

15,00 
30,00 

10,00 
20,00 

30,00 
60,00 

9,00 
6,00 
4,00 

6,00 

4,50 

3,00 
4,00 
4,50 
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143 70.13 Изработки од стакло Тосвен предметите 
што спаѓаат во тар. бр. 70.11ђ што се упот-
ребуваш1 за маса, кујна, тоалета, канцела-
рии, за внатрешна декорација и сл.: 
1) предмети од кристал kg 60,00 
2) огноотпорно стакло kg 20,00 
3) шупливо стакло kg 10,00 

144 70.19 Перли од стакло, имитации на бисер и 
скапоцени и полускапоцени камења и сли-
чни предмети од стакло kg 200,00 

145 70.21 Сифон-флаши за приготвување сода-вода парче 60,00 
146 71.16 Имитадаи на накит (лажен накит) kg 400,00 
147 73.36 Печки (вклучувајќи ги и печките со по-

мошни казани за централно греење), ог-
ништа, печки за варење, скари, пламеници 
и даут греачи на простории, разводници 
на пламен, греачи на садови со пламеници, 
казани за греење со огниште и слична оп-
рема што се употребува во дожѕЗшдасгве. 
нееиеиирична: 
1) шпорети на гас: 

а) со два пламена парче 360.00 
б) со три пламена парче 450,00 
w) со четири пламена угарче 550,00 

2) плински решоа . гаделе 100,00 
3) плински бојлери: 

а) до 5 литра во минута парче 200,00 
б) до 10 литра во минута марче 300,00 
в) над 10 л итра во минута па,рче 400,00 

148 73.38 Предмета! што обично се употребуваат во 
домаќинство и предмети за хигиена: 
1) садови емајлирани kg 12,00 
2) садови поцинкувани kg , 7,00 
3) кади за бања од железо или челик 1 r fcg " 5̂,00 

149 73.39 Жица за паркет kg 10,00 
150 76.15 Садови од алуминиум kg 20,00 
151 (12.08 Машини, за мелење и пасиран^: 

1) за мелење месо пајрче 20,00 
2) за мелење мак парче 15,00 
3) за мелење ореви парче 15,00 
4) за пасирање домати парче 15,00 

152 i2. l l Апарати за бричење и нивни сечила-жи-
лети, бричеви и нивни сечила: 
1) апарати за бричење парче 10,00 
2) ножеви - ж и лети' 

а) обични парче 0,40 
б) специјални — долготрајни парче 1,00 

3) бричеви парче 20,00 
4) апарати за острење жилети парче 15,00 
5) ножици: 

а) за домаќинство парче 8,00 
б) за кројачи парче 25,00 
в) за фризери парче 10,00 

153 82 12 Машини за стрижење парче 30,00 
154 84.06 Мотори за чамци — подвижни: 

1) до 6,5 КЅ по КЅ 400,00 
2) над 6,5 до 10 КЅ по КЗ " 350,00 
3) над 10 до 15 КЅ по КЅ 300,00 
4) над 15 до 20 КЅ по - КЅ 270,00 
5) над 20 до 25 КЅ по КЅ 250,00 
6) над 25 до 30 КЅ по КЅ 230,00 
7) над 30 КЅ по КЅ "200,00 

155 84 15 Ладилници-фрижидери за домаќинство: 
1) компресиони ' 1ft 6,00 
2) апоорпциони Ш 7,00 
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парче 
т е м е 

156 84.20 Ваги за домаќинство до 10 kg парче 
157 83.25 Моториве косачки — Самоодни: 

1) до 3 КЅ , парче 
2) од 4 КЅ парче 
8) од 5 КЅ парче 
4) од 6 КЅ парче 
5) од 7 К 5 парче 
6) од 8 КЅ парче 

158 84.40 Машини за перење долни облека 
ран% ш не, за домаќинства: 
1) беа цевтрифуге, до 4 ќе рубелмиа ? жарче 
2) без цштрифуга, маде 4 kg робелиева парче 
3) полуавтоматски со а и с г р н ^ п , до 4 kg 

РЗфеажа парче 
4) полуавтоматски со центрифуга, над 4 

kg ^белина парче 
5) автоматски без центрифуги, до 4 kg ру-

белима дарче 
в) автоматски - без центрифуги нед 4 kg 

руЅедина шцрче 
7) автоматски со центрифуги, до 4 kg ру-

бслина, што не се во блок 
8) аавомшски со центрифуга wm 4 kg 

белина 
159 84.41 Машини за шиете 3( 

1) обични: 
а) кабинет 
б) други 

2) електрични: 
шУ кабинет 
б) други парче 

3) сф еофгма за вез 
180 , i . 85.06 Електрични апарати за домаќинства се 

вграден електричен митар: 
1) правошмукалиж: 

а) до 200 вати 
ед жед 200 до 300 вати карче 
в ! мак 300 вети жарче 

2) вентилЕѓгори: 
а) без регулатор парче 
б^ е? регулатор парче 

3) апарсрти за мелење и мешана ц р е х р т -
бени п р о д у к т јмичериК ^ 
а) електрични — универзален ј ц ш е 
ф електрични обични парче 

4) електрични мелници за кафе дарче 
161 ОДОТ Електрични апарати за бричење и стри-

жење: 
1) за бричење парче 
2) за стрижење парче 

162 85.10 Џебни електрични ламби; 
1) на батерија парче 
2) на акумулатор парче 

163 8R12 Проточни греачи за вода или греачи за 
вода те резервоари и потопувачки греачи: 
електрични апарати за греење земјишта и 
електрични апарати — греалки за греење 
простории; електрични апарати за уреду-
вање коса (за сушење, ондулација и col; 
електрични пегли, електротехнички уреди 
за домаќинство, електрични грејни отпор-
ници, освен оние од јаглен (тар. бр. 85.24): 
1) електрични греачи за вода — бојлери за 
домаќинство: 

а) до 10 литра парче 
б) над 10 до 36 литра парче 
в) над 30 до 60 литра парче 
г) над 60 литра парче 

30,00 

2.000,00 
2.500,00 
3.000,00 
3.500,00 
4.000,00 
4.500,00 

1.000,00 
1.500,00 

1.300,00 

2.100,00 

1.900,00 

2.400,00 

2.300,00 

2ЈШј00 

1.000,00 
800,00 

1.400,00 
1.100,00 
1.500,00 

200,00 
300,00 
400,00 

50,00 
100,00 

300,00 
150,00 
50,00 

m o o 
180,00 

7,00 
30,00 

200,00 
350,00 
450,00 
600,00 
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2) електрични греалки за ,домаќинство: 
120,00 а) со вентилатор Угарче 120,00 

б) без вентилатор парче 50,00 
3) електрични радијатори ребро 30,00 
4) електрични рачни а-парати за сушење 

коса - фенови парче 60,00 
5) електрични решоа за домаќинство плоча 15,00 
6) електрични шпорети, обични без додат-

ни уреди, за домаќинство: 
400,00 а) со две грејни плочи и рерна парче 400,00 

б) со три грејни плочи и рерна .парче 550,00 
в) со четири грејни плочи и рерна парче 650,00 

7) електрични пегли за домаќинство: 
50,00 а) со регулатор парче 50,00 

б) без регула,тор . парче 20,00 
8) електрични апарати за сушење раце парче 250,00 
9) електрични самовари: 

80,00 а) до 10 литра парче 80,00 
б) над 10 литра до 30 литра : парче 120,00 
в) над 30 л итра парче 150,00 

10) електрични апарати за варење кафе парче 25,00 
164 85.13 Телефонски апарати, обични парче 120,00 
165 85.15 Радио-те!леграфски и радио-телефонски 

преносни и приемни апарати; радио-емиси-
они и телевизиски преносни и приемни а-
парати: 
1) радио-приемници: 

60,00 а) со цевки цевка 60,00 
б) со транзистори транзистор 40,00 

2) радио-приемницл автомобилски: 
а) со цевки цевка 100,00 
б) со транзистори транзистор 80,00 

3) телевизиски приемници (неавтоматски, 
без посебни додатни уреди), освен но-
севите — портабл: 
а) со екран до 43 cm парче 1.350,00 
б) со екран од 44 до 53 cm парче 1.700,00 
в) со екран од 54 до 59 cm пар^е 1.900 00 
г) со екран од 60 до 75 cm парче 3.000,00 
д) со проектор парче 8,500,00 

166 85.19 Стабилизатори за телевизори парче 150,00 
167 87.10 Велосипеди ^вклучувајќи ги и трициклиге 

за пренос на стоки), без мотор: 
300,00 1) спортски велосипед парче 300,00 

2) туринг-велосштед парче 350,00 
3) тркачки велосипед парче 400,00 

168 87.13 Детски колички парче 300,00 
169 90.23 Медицински термометри парче 3,00 
170 91.01 Џебни и рачни часовници: 

1) од злато, платина или метал од платан-
ска група: 
а) I група парче 1.400.00 
б) II група парче 1.000.09 
в) III група парче 600,00 
г) IV група парче 400,00 
д) V група парче 300,00 

2) од други метали: 
а) I група парче 800,00 
б) II група парче 500,00 
в) III група парче 300,00 
г) IV група парче 150,00 
Д) V група парче 100,00 

Распоредување на чосовници во група се, 
врши на следниот начин: 

д) вон групи: Филип Патек, Константен 
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171 91.02 

172 92.04 

173 92.11 

174 

175 92.13 

б) I група: 
Шафхаузен, Јегер л Култр и Род екс; 
II група: 
Универзал Женева, Зенит, Лонжин, 
Омега , Етерна, Тисо, Моведо, Павел 
Вуре; 
Ш група: 
Докса, Марвин, Бникар, Сима, Кор-
теберт, Груен, Булова, Хелвеција, 
Силвана, Мидо, Цертина, Давко, Е-
лексион; 
IV група: 
Харвил, Л ни, Јунгханс, Лига, Оптима, 
Венус, Вимпел, Орбита, Космос, Нив-

- рок, Миверве, Технос, Арета, Дулфи^ 
Оѕвикрон, и сите рачни штоперици; 
V хрупа: 
Ршсси, Кировски, Москва, Мир, Старт; 
Пољот, Победа, Слава. Зар ја. 

Ѕидни часовници и будилник!: 

92.12 

176 93.04 

1) ѕидни парче 120,00 
2) будилници парче 50,00 
Хармоника (концертни), со копчиња или 
клавијатура: 
1) над 14 до 48 баса бас 9,06 
2) над 48 до 80 баса бас 19,00 
3) над 80 до 120 баев вее 13,00 
4) над 120 баса бас 14,50 
Грамофони, диктафон!! и други апарати за 
снимање и репродукција на звук; 
1) грамофони (електрични, освен батерис-

ките): 
а) обични парче 150,00 
б) со автоматски менувач на плочи парче 200,00 
в) оо вграден звучник парче 350,00 

2) магнетофони: 
а) поедноставни, претежно за говорна 

репродукција — мали: 
1) диктафонски (говорни) брзина 4,2 парче 500,00 
2) транзисторски брзина 9,5 парче 600,00 

6) двоканални: 
1) со една брзина парче' 1.050,00 
2) со две брзини парче 1.290,00 

в) четирих анални: 
1) со една брзина парче ^ 1.500,00 
2) со две брзини парче 1.600,00ц 

г) стерео со три брзини парче 2.500,00 

Грамофонски плочи и други регистратори 
на звук и сл.: 
1) грамофонски плочи: 

а) 0 до 17 cm ' парче 5,00 
б) 0 над 17 сш парче 15,00 

2) магнетофонски ленти m 0,10 
Игли за грамофони: 
I) обични, челични 100 парч. 30,00 
2) сафирни и слични парче 15,00 
3) комплетна глава со игла (пик-ап) парче 45,00 
Пушки за подводен риболов и лов: 
1) пушки за подводен риболов парче 150,00 
2) ловечки пушки: 

а) еДноцевки, освен автоматските парче 300,00 
б) двоцевки парче 700,00 
в) трилинг парче 1.300,00 

3) ловечки карабин парче 800,00 
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177 95.07 

178 

179 

180 

Ш 

182 

96.02 

97.01 

97.02 

97.03 

97.04 

183 , 97.06 

184 98.03 

185 
186 

187 

188 

98.05 
98.10 

98.12 

98.15 

3 4 5 

Накит од природен килибар: 
1) ѓердани: 

а) еднореден: 
100,00 1) помали парче 100,00 

2) поголеми парче 160,00 
б) дворедни, помали парче 150,00 
в) триредни, помали парче 200,00 

2) бразлетни парче 50,00 
Четкици: 
1) за заби парче 2,00 
2) за бричење парче 3,00 
Детски велосипеди, со пречник на трка-
лата: 
1) до 12" парче 100,00 
2) над 12" до 16" парче 120.00 
3) над 16" до 18" парче 140,00 
4) над 18" до 24" парче 160,00 
Кугли: 
1) без механизам kg 20,00 
2) со механизам kg 60,00 
Други играчки — модели за игра и забава: 
1) без механизам kg 10,00 
2) со механизам kg 30,00 
Предмети за друштвени игри: 

5,00 1) карти за играње комплет 5,00 
2) тешки за пинг-понг: 

а) обични парче 0,30 
б) специјални парче 2,00 

Справи, апарати, прибери и реквизити за 
спортски игри: 

4,00 1) топки за тенис парче 4,00 
2) лизгалки: 

а) за прицврстување за чевли со помош 
на клуч чифт 40,00 

б) други чифт 100,00 
3) ролшуи — возалки чифт 40 ,ВО 
4) перки за подводен риболов чифт 30,00 
Налив-пера и моливи (вклучувајќи ги и 
моливите со куглички): 
1) налив-пера: 

а) со обично пепо парче 6,00 
б) со перо од благородни метали парче 80,00 
в) гарнитура (налив-пвро со златно пе-

ро и патент-молив) гарнитура 120,00 
2) патент-моливи: 

а) обични парче 7,00 
б) Пеликан и сл. парче 30,00 

3) хемиски моливи парче 2,50 
Моливи' обични парче 0,75 
Механички и слични запалки, вклучувај-
ќи ги и хемиските и електричните запалки: 
1) специјални парче 80 00 
2) други парче 10,00 
Чешли: 
1) украсни парче 5,00 
2) обични парче 1,00 
Термос-шишиња и други изолирани садо-
ви комплетни, нивни делови (освен ши-
шињата од стакло): 
1) зафатнина до 1 литар парче 8,00 
2) зафатнина над 1 до 2 литра. парче 15,00 

2. За стоките што југословенски и странски државјани ги извезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, што не се опфатени со точката 1 од оваа листа, царинската основица ја утврдува царинар-
ницата со вештачење, врз основа на цените на странски пазари во смисла на членот 8 став 2 ОД 
Законот за Царинската тарифа. 

3. Оваа листа влегува во сила на 4 февруари 1967 година. 

Бр. 2187/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини на СФРЈ;' 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за из-
мена и дополнение на Наредбата за начинот и пос-
тапката за доставување на прегледот и за докумен-
тацијата потребна за утврдување и̂  распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
1967 година, кој е објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/67, се поткраднала долу наведената 
1решка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ И ЗА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈА-

ЛИ ЗА 1967 ГОДИНА 

Во образецот ГДК-1 кој е отпечатен кон На-
редбата за измена и дополнение на Наредбата за 
начинот и постапката за доставување на прегле-
дот и за документацијата потребна за утврдување 
и распределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот ве суровини и други репродук-
циони материјали за 1967 година и е нејзин соста-
вен дел во редниот број II точка 2 во уводната 
реченица зборовите: „и спогодбата" треба да се 
бришат. 

Од Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, Белград, 28 јануари 1967 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 22 од 4 јуни 1966 година објавува: 

Закон за ловството; 
Одлука за давање согласност на одлуката на ра-

ботните заедници за припојување на Музејот на пр-
вото српско востание во Белград кон Историскиот 
музеј на Србија; 

Одлука за давање согласност на Статутот на Ре-
публичкиот фонд за научна работа; 

Одлука за одобрување на Програмата за работа 
на Републичкиот фонд на водите на СР Србија (за 
потесното подрачје на Србија) за 1966 година; 

Одлука за вршење определени права и долж-
ности на инвеститор за изградба на мост преку ре-
ката Сава; 

Одлука за определување премија за кравјо млеко: 
Решение за определување стручни служби за 

вршење здравствен преглед на растенијата во те-
кот на вегетацијата; 

Решение за основање Општинско јавно обвини-
телство во Пирот; 

Решение за основање Општинско јавно обвини-
телство во Ѓаковица; 

Исправка на Решението за утврдување на ус-
тановите што се стручни за вршење одделни рабо-
ти на заштита од јонизирачки зрачења; 

Прилог: Собраниски преглед. 

Во бројот 23 од 11 јуни 1966 година објавува: 
Правилник за условите и постапката за доделу-

вање дипломи за исклучителен успех во шкотското 
учење и поведение; 

Исправка на Одлуката за давање согласност на 
одлуките на високошколските установи за бројот 
на редовните студенти што можат да запишат прва 
година на студии во учебната 1966/67 година. 

Во бројот 24 од 18 јуни 1966 година објавува: 
Правилник за стручната спрема и за начинот на 

лицата овластени за преземале дејствија во управ-
ната постапка; 

Соопштение за условите што треба да ги испол-
нува овошниот и лозовиот саден материјал што се 
произведува; 

Одлука на Уставниот суд на Србија за призна-
вање правото на Погонот за стопанисување со шу-
мите на Дрвниот комбинат „Благоје Николиќ" од 
Лесковац да се издвои од составот на Комбинатот во 
самостојно претпријатие; 

Исправка на Законот за органите на управата 
во СР Србија; 

Исправка на Решението за определување стру-
чни служби за вршење здравствен преглед на рас-
тенијата во текот на вегетацијата; 

Прилог: Собраниски преглед. 
Во бројот 25 од 25 јуни 1966 година објавува: 
Закон за организацијата и територијалната на-

длежност на судовите од општа надлежност: 
Заков за организацијата и територијалната на . 

длежност на стопанските судови; 
Одлука за разрешување од должност на судија 

на Врховниот суд на Србија; 
Одлука за давање согласност на Одлуката на 

Собранието на општина Темерин за распишување 
заем со јавно запишување; 

Одлуиа за давање согласност на Одлуката на 
Комуналната заедница на социјалното осигурување 
на земјоделците — Ниш за воведување вонреден 
придонес за основно здравствено осигурување на 
земјоделците на територијата на општина Бела Па-
ланка за 1966 година; 

Решение за именување на членови на Управни-
от одбор на Републичкиот фонд за Научна работа; 

Правилник за условите за спречување и отстра-
нување на растителните болести и штетници што 
мораат да ги исполнуваат сид осите и други просто-
рии ,за трајно сместување на растенија; 

Правилник за начинот на вршење дезинскеција 
и дезинфекција на семето, садниот материјал, про-
сториите за сместување на растенија и средствата 
за Цревоз на растенија: 

Решение за -определување на установите што 
можат да вршат анализа на хемиските средства за 
заштита на растенијата; 

Упатство за образецот на уверение за здравстве-
ната состојба на пратките на растенија во внатре-
шен промет; 

Прилог: Собраниски преглед. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Слове-
није" во бројот 16 од 26 ма1 1966 година објавува: 

Решение за именување двајца претставници на 
општествената заедница во Советот на Институтот 
за електроника и вакуумска техника и за определу-
вање на организациите што делегираат по еден 
претставник на општествената заедница во сбветот 
на тој институт; 

Решение за овластување на стручната органи-
зација за известување на јавноста за појавите на 
растителни болести и штетници и за потребните 
мерки. 

Во бројот 17 од 2 јуни 1966 година објавува: 
Одлука за потврда на Завршната сметка на Фон-

дот на СР Словенија за унапредување на земјодел-
ството за 1965 година; 
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Заклучок за изборот на судии за прекршоци 
на Републичкиот совет за прекршоци; 

Заклучок за определување на бројот и за из-
борот на судии поротници на Окружниот суд во -
Цеље; 

Решение за разрешување и именување главен 
републички електроенергетски инспектор; 

Решение за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Советот 
на Установата Радио-телевизија Љубљана. 

Во бројот 18 од 9 јуни 1966 година објавува: 
Решение за престанок на работата на Заводот 

на СРС за запослување, работници; 
Решение за именување претставник на опште-

ствената заедница во Советот на Архивот на Сло-
венија; 

Општи акти ца републичките самоуправни 
организации, и тоа: 

Заклучок за основање Републички завод за 
заложување. ^ 

Во бројот 19 од 18 јуни 1986 година објавува: 
Решение за пренесување имотот, правата и об-

врските на Електростопансхата заедница на Сло-
венија во ликвидација врз електростопанските ор-
ганизации; 

Решение за измени и дополненија на Реше-
нието за основање Завод за финансии и контрола 
на лековите; 

Наредба за почетокот на работењето на Ре-
публичкиот совет за прекршоци. 

Во бројот 20 од 18 јуни 1966 година објавува: 
Одлука за привремено намалување на сред-

ствата распоредени во Буџетот на СР Словенија 
за 1966 година; 

Акти на Републичката изборна комисија, и тоа: 
Објава за кандидатот што општинското собра-

ние го избрало во Републичкиот собор на СР Сло-
венија. 

Во бројот 21 од 30 јуни 1966 година објавува: 
Закон за заштита од јонизирачки зрачења; 
Одлука за надоместоците на пратениците на 

Собранието на СР Словенија и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за именување заменик на републич-
киот секретар за внатрешни работи; 

Заклучок за разрешување судија на Врхов-
ниот суд на СР Словенија; 

Решеше ,за разрешување на директорот и за 
именување вршител на должноста на директорот 
на Геодетската управа на Словенија; 

Општи акти на републичките самоуправни ор-
ганизации: 

Заклучок за највисокиот пензиски основ од кој 
според Основниот закон за пензиското осигурува-
ње може да се определи пензија што осигуреникот 
ја стекнал од 1 август 1965 до 31 декември 1963 
година; 

Заклучок за употреба на средствата на Фон-
дот на Републичката заедница на социјалното о-
сигурување на работниците на СР Словенија за 
решавање на станбените потреби на пензионерите 
и инвалидите. 

НАРОДНИ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 
„Народне новине" Службени лист Социјалис-

тичке Република Хрватске во бројот 20 од 28 мај 
1966 година објавуваат: 

Правилник за определување на регистрацио-
ните подрачја за моторни и приклучни возила. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

48. Правилник за заштита при работата и за 
техничките мерки за развивачи на аце-
тилен и за ацетиденски стани-ци — — 121 

49 Правилник за техничките мерки и за 
мерките за заштита при работата при 
превозот на луѓе и материјали по сива-
та на рудниците— — — — — — — 131 

50. Правилник за измени и дополненија на 
Прописите за техничките мерки ,и за за-
штита на работа при работата на повр-
шинските откогш на јаглен, метални и 
неметални минерални суровини — — 132 

51. Наредба за начинот на книжење на ре-
зултатот од потписот и процената на вред-
носта на водостопанските објекти и дру-
гите основни средства на водостопански-
те организации, што не се попишани и 
процените — — — — - — — — 138 

52. Наредба за изземање одделни видови 
стоки од примената на единствена царин-
ска стопа — — — — - - — — — 138 

53. Решение за југословенските стандарди 
за тркалан лагери — — — — — - 136 

54. Решение за југословенските стандарди за 
ладно валани ленти — — — — - ^ — 137 

55. Решение за југословенските стандарди за 
пластични маси — — — — — — — 137 

58. Р е ш е т е за југословенските стандарди за 
виј чани стоки — — — - — — — 137 

57. Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиската индустрија (произ-
водство на чисти хемикалии) — — — 138 

58. Решение за југословенските стандарда од 
областа на испитувањето на хемиските 
соединенија — — — — — - — — 138 

59. Решение за југословенскиот стандард за 
мотори со внатрешно согорување — — 138 

80. Решение за југословенските стандарди за 
зглобни синџири и синџирници — — 138 

61. Решение за југословенските стандарди за 
пнеуматични водови за кочници на друм-
ски возила Л други пнеуматични инста- 4 

ладни — — — — — — — — — 139 
62. Решение за југословенските стандарди за 

хартија — — — — — — — — — 139 
63. Решение за југословенските стандарди за 

зглобови за моторни возила — — — — 140 
64. Решение за југословенските стандарди од 

областа на методите за хемиски испиту-
вања на мангански руди — — — — 140 

65. Решение за југословенските стандарди од 
областа на дрвната индустрија — — — 140 

66. Листа на царинските основици за стоките 
што југословенски и странски државјани 
ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство. — — — — — — — — 141 

Исправка на Наредбата за измена и до-
полнение на Наредбата за начинот и 
постапката за доставување на прегледот 
и за документацијата потребна за утврду-
вање и ра-спределба на глобалната девиз-
на квота за. плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони матери-
јали за 1967 година — — — — — — 155 
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