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807. 
Врз основа на чл. 29, 31 и 33 од Законот за 

книговодството на стопанските организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЕ-
РИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Правилникот за периодичната пресметка на 
стопанските организации („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 26/65 и 42/65) по членот 45а се додава нов член 
456, кој гласи: 

„Стопанските организации од гранката произ-
водство, пренос и дистрибуција на електрична енер^ 
гија (111-00) можат периодична пресметка за 

периодот јануари-септември 1965 година да подне-
суваат во рок од 60 дена од денот на истекот на 
пресметковниот период." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1/5 - 12717/1 
23 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

808. 
Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за 

утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64), сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ НА СТРУЧНО ОСПОСОБЕНИ ЧЛЕНО-
ВИ НА ПОСАДА ШТО МОРААТ ДА ГО ИМААТ 
БРОДОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА 

МОРНАРИЦА 
Член 1 

Секој брод на југословенската трговска морна-
рица (во понатамошниот текст: бродот) мора да има 
посада која на бродот, според 1 својот состав и бројот 
На стручно оспособени членови, му овозможува без-
бедна пловидба. 

Член 2 
Лучката капетанија во југословенска лука, ако 

со републички пропис не е определено проверу-
вањето да го врши друг орган на управата надле-
ж е н за работите на безбедноста на пловидбата, од-
носно југословенското дипломатско или конзуларно 
претставништво во странска лука, пред да замине 
бродот од луката ќе провери дали на бродот се 
наоѓа бројот на стручно оспособени членови на до -
сада определен со овој п р а в и л н и к ' 

Ако органот на управата од ставот 1 на овој 
член утврди дека брод пред заминување од луката 
нема посада која според составот и бројот на струч-
но оспособени членови им одговара на одредбите 
од овој правилник, ќе му забрани на бродот да 
исплови од луката односно од лучкото подрачје. 

Член 3 
Секој брод мора да има заповедник. 
Бродот мора, зависно од категоријата на пло-

видбата во која плови, да го има и најмалку след-
ниот број стручно оспособени членови на посада, 
и тоа: 

1) брод што плови во долга пловидба: 
а) во службата на палуба: 2 офицери на палуба 

и 4 кормилари, а брод над 20.000 Б Р Т - 3 офицери 
на палуба и 6 кормилари; 

б) во службата на машини: 
3 офицери на машини, а брод над 20.000 Б Р Т — 

4 офицери на машини; 
3 бродски огнари-подмачкувачи на машини, а 

брод на парен погон — 6 огнари-подмачкувачи; 
1 електричар; 
1 бродски моторист — управител на цицалките 

(само на танкери); 
в) во службата за врска: 1 поморски радио-те-

леграфист; 
г) во општата служба: 1 бродски готвач; 
2) брод што-плови во голема кра јбрежна пло-

видба: 
а) во службата на палуба: 1 офицер на палуба 

и 3 кормилари; 
б) во службата на машини: 2 офицери на ма-

шини и 2 бродски огнари-подмачкувачи на машини 
или 2 бродски мотористи на брод на моторен погон; 

в) во службата за врска: 1 поморски радио-те-
леграфист, а ако бродот нема радио-телеграфски 
туку радиофонски уред — едно лице помеѓу чле-
новите на посадата што има овластување за вр-
шење работи на радиофонист; 

г) во општата служба: 1 бродски готвач; 
3) брод што плови во мала кра јбрежна пловид-

ба, во пловидба по југословенското крајбрежно море 
или во локална пловидба, и тоа: 

^ до 50 Б Р Т — 1 морнар-моторист односно 1 мор-
нар ако заповедникот на бродот има овластување 
за вршење работи на морнар-моторист; 

над 50 до 100 Б Р Т - 1 кормилар и 1 бродски 
моторист или 1 морнар-моторист; 

над 100 до 200 Б Р Т — 2 кормилара, 1 морнар и 
1 бродски машиноводач или 1 бродски моторист; 

над 200 Б Р Т — 2 кормилара, 1 морнар и 2 по-
морски машинисти или 2 бродски мотористи или 2 
бродски машиноводачи, зависно од силата на погон-
ската постројка на бродот. 

По исклучок, на брод што плови во определено 
подрачје на локална пловидба, лучката капетанија, 
ако со републички пропис не е определено дозво-
лата да ја дава друг орган на управата надлежен 
за работите на безбедноста на пловидбата, може да 
му дозволи да плови и со број стручно оспособени 
членови на посада помал од бројот определен во 
оваа точка на овој член, ако и така намалениот 
број членови на посада му обезбедува безбедна пло-
видба на бродот, со оглед на неговата големина, 
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намената, силата на неговата погонска постројка и 
начинот на р а к у в а њ е в о таа постројка. 

Покрај бројот на Членовите на посада опреде-
лени во ст. 1 и 2 на овој член, патнички брод мора 
да има, и тоа: 

1) брод што плови во долга пловидба и во го-
лема крајбрежна пловидба — уште 1 офицер на 
палуба; 

V,) брод што плови во мала крајбрежна пловид-
ба или во пловидба по југословенското крајбрежно 
море: 

а) во службата на палуба: на брод над 100 Б Р Т 
—' уште 1 офицер на палуба ако пловидбата трае 
над 8 до 16 часа, односно уште 2 офицера на па-
луба ако пловидбата трае над 16 ч^са; 

б) во службата на машини: 
- на брод над 100 до 200 БРТ - уште 1 помор-

ски машинист или 1 бродски моторист или 1 брод-
ски машиноводач, зависно од силата на погонската 
постројка на бродот ако пловидбата трае над 8 до 
16 часа, односно уште 2 поморски машинисти или 2 
бродски мотористи или 2 бродски машиноводачи, 
зависно од силата на погонската постројка на бро-
дот ако пловидбата трае над 16 часа; 

- на брод над 200 БРТ - уште 1 поморски 
машинист или 1 бродски моторист или 1 бродски 
машиноводач, зависно од силата на погонската по-
стројка на бродот ако пловидбата трае над 16 часа; 

в) во службата за врска: уште 1 поморски ра-
дио-телеграфист, ако бродот има радио-уред што 
според прописите е должен да го има, а едно лице 
помеѓу членовите на посадата што има овластување 
за вршење работи на радиофонист ако бродот нема 
радио-телеграфски уред но има радиофонски уред 
што според прописите е должен да го има; 

г) во општата служба: уште 1 бродски готвач. 

Член 4 
По исклучок од одредбите на членот 3 став 2 

точ. 1 и 2 на овој правилник, лучката капетанија, 
ако со републички пропис не е определено дозво-
лата да ја дава друг орган на управата надлежен 
за работите на безбедноста на пловидбата, ќе дозво-
ли брод што плови во долга пловидба или во го-
лема крајбрежна пловидба, или во пловидба помеѓу 
две југословенски луки што трае најдолго осум 
часа, да има во службата на палуба само 1 офицер 
на палуба и 3 кормилари, а во службата на маши-
ни само 1 офицер на машини и 2 огнари-подмач-
кувачи, ако со тоа не би била доведена во прашање 
безбедноста на пловидбата на бродот. 

Член 5 
Рибарски брод, зависно од категоријата на пло-

видбата во која плови, покрај заповедник на бродот, 
мора да го има и најмалку следниот број стручно 
оспособени членови на посада, и тоа: 

1) во долга пловидба: 
а) во службата на палуба: 1 офицер на палуба 

и 3 кормилари; 
б) во службата на машини — 2 офицери на ма-

шини и 1 бродски огнар-подмачкувач на машини; 
в) во службата за врска: 1 поморски радио-те-

леграфист; 
2) во голема крајбрежна пловидба: 
а) во службата на палуба: 2 кормилара; 
б) во службата на машини: 1 офицер на маши-

ни и 1 бродски огнар-подмачкувач на машини; 
в) во службата за врска: 1 поморски радио-

телеграфист, а ако бродот нема радио-телеграфски 
туку радиофонски уред — едно лице помеѓу члено-
вите на посадата што има овластување за вршење 
работи на радиофоиист; 

3) во мала крајбрежна пловидба и во пловидба 
по југословенското крајбрежно море: 1 поморски 
машинист или 1 бродски моторниот. 

За рибарски брод што плови во локална пло-
видба ^ ж и одредбата на членот 3 став 3 од овој 
правилник. 

Член 6 
Составот и бројот на стручно оспособени чле-

нови на посада на реморкер или на друг технички 
пловен објект со сопствен погон се определуваат 
според одредбата на членот 3 од овој правилник, 
зависно од категоријата на пловидбата во која тој 
плови. 

Член 1 
За вршење работи на определено работно место 

на брод член на посада мора да има соодветно звање 
и овластување за вршење работи на тоа звање. 

Член 8 
За време на задржување на брод во лука, на 

бродот мора да се наоѓа најмалку една третина ,од 
членовите на посадата на секоја, служба на бродот. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за нај -
малиот број на посадата на морските бродови на 
ФНРЈ С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/48). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1827/65—8 

12 октомври 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

809. 

Врз основа на членов 20 став 3 од Основниот 
закон за тутунот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/65) и членот 45 став 3 од Основниот закон за 
виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65), соју-
зниот секретар за земјоделство и шумарство до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СОЈУЗЕН ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР И ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА-
ТА НА СОЈУЗЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР, 

Член 1 
Сојузен земјоделски инспектор мора да има ви-

сока стручна спрема (завршен втор степен на зем-
јоделски факултет) и положен стручен испит од зем-
јоделска струка. 

Член 2 
Покрај стручната спрема пропишана во членот 

1 од овој правилник, сојузен земјоделски инспектор 
мора да има најмалку 15 години работно искуство 
на работите на земјоделството. 

Член 3 
Сојузен земјоделски инспектор мора да биде 

физички способен за вршење теренска служба. 
Физичката способност за вршење теренска слу-

жба се докажува со уверение од денар на здрав-
ствена установа. 

Член 4 
Својството на сојузен земјоделски инспектор се 

утврдува со легитимација на сојузен земјоделски 
инспектор. 

Легитимацијата в а ж и само за вршење работи на 
земјоделска инспекција. 

Член 5 
Легитимацијата на сојузен земјоделска инспек-

тор ја издава Сојузниот секретаријат за земјодел-
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ство и шумарство според образецот што" е отпечатен 
кон овој правилник и е негов составен делл 

Член 6 
Кориците на легитимацијата на сојузен земјо-

делски инспектор се тврди и од надворешната стра-
на се во зелена боја. 

Член 7 
Легитимацијата на сојузен земјоделски инспек-

тор важи за календарската година во која е изда-
дена односно за годината за која е продолжено неј-
зиното важење. ' 

Рокот на важење на легитимацијата за наредна 
година го продолжува Сојузниот секретаријат за 
земјоделство ,и шумарство. 

Член 8 
Сојузен земјоделски инспектор на кој му пре-

станала оваа функција е должен веднаш, а нај -
доцна во рок од три дена, да му ја врати легитима-
цијата на Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
6 бр. 320—56 

28 септември 1965 година ' -
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗЕН 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР 

(Формат 70X100 ш т ) 

(Прва страна на кориците — грб на 'СФРЈ) 
(Втората страна на кориците — останува празна) 
(Прва внатрешна страна) 

Грб на СФРЈ 
Сојузен секретаријат за земјоделство 

и шумарство 

Легитимација 

Број 
Белград 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина 35 X 45 шш) 

(Своерачен потпис на имателот на легитима-
цијата) 

(Трета внатрешна страна) 
Сојузен секретаријат за земјоделство 

и шумарство 
Земјоделскиот инспектор 

(Презиме и име) 

е овластен врЅ основа на членот 14 (Став 1 и членот 
16 од Основниот закон за тутунот, чл, 31, 32 и 37 
од Основниот закон за семето, чл. 97, -99 и 100 од 
Основниот закон за искористувањето на селскосто-
панското земјиште, членот 38 став 1 и чл. 40 и 41 
од Основниот закон за виното и членот 4 од Зако-
нот за сојузната управа, да врши работи на земјо-
делска инспекција во рамките на овластувањата, 
правата и обврските што му се дадени со тие закони 
и други сојузни прописи. 

196— година 
Белград 

(М. П.) 

'(Потпис на издавателот на легитимацијата) 

(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М.П.) 
1 (Потпис на издавателот на легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

ч (М. П.) 

(Потпис на издавателот на легитимацијата) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М. П.) 

' (Потпис на издавателот на легитимацијата) 

(Петта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М. П.) 

' (Потпис на издавателот на легитимацијата) 
Важењето на легитимацијата ое продолжува: 
за година 

(М. П.) 
1 (Потпис на издавателот на легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М. П.) 

'(Потпис на издавателот на легитимацијата) 

(Шеста внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М. П.) 
1 (Потпис на издавагелот на легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М. П.) 

' '(Потпис на издавателот на легитимацијата) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 
за година 

(М. П.) 

(Потпис на издавателот на ^легитимацијата) 

(Седма и осма внатрешна страна) 
Извод од Основниот закон за тутунот („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 11/65), Основниот закон за семето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Основниот за-
кон за искористувањето на селскостопанското земји-
ште („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65) и Основ-
ниот закон за виното („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/65). 
(Третата и четвртата ,страна на кориците — оста-
нуваат празни) ' 

810. 
Врз основа на членот 52 став 4 од Основниот 

закон за заштита при работата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за индустрија и трговија,, сојузниот секретар за 
труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ТЕРМИЧ-
КА ОБРАБОТУВАЊЕ НА ЛЕГУРИ ОД ЛЕСНИ 

МЕТАЛИ ВО БАЊИ СО НИТРАТНИ СОЛИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат мерки и нор-
мативи за заштита при работата на лицата при тер-
мичко обработување на легури од лесџи метали во 
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бањи со нитратни соли од калиумов или натриумов 
нитрат или нивни смесови. 

I. МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ 
РАБОТАТА 

1. Термичко обработување на легури 
Член 2 

Во бањи со нитратни соли можат со цел за обла-
городување да се загреваат легури од алуминиум 
ако содржат помалку од 8% магнезиум. 

Бинарни легури од алуминиум што содржат до 
8% магнезиум можат во бањи со нитратни соли да 
се загреваат само заради рекристализационо жаре-
ње на температурата на солниот смес во траен погон 
од најмногу 380%С. 

Сите други алуминиумови легури (бинарни без 
содржина на магнезиум и повеќекомпонентни со со-
држина на магнезиум до 8%), со исклучок на бинар-
ните легури од алуминиум со магнезиум од ставот 
2 на овој член, можат термички да се обработуваат 
во бањи со нитратни соли на температури што за 
нив се оптимални, со тоа што највисоката темпера-
ура на солниот смее во траен погон да не смее да 
премине 5500С. 

Член 3 
Легурите на алуминиум од членот 2 на овој пра-

вилник, наменети за термичка обработка во бања 
со нитратни соли, мораат да имаат атест на произво-
дителот на легурата за квантитативната содржина 
на додатни и придружувана состојки. 

Нитратните соли за термичка обработка на ле-
гури од лесни метали мораат да имаат атест на про-
изводителот за составот, со упатство за работа. 

Член 4 
Предмети од магнезиум и од магнезиумови ле-

гури не смеат да се обработуваат термички во бањи 
со нитратни соли. 

Член 5 
Бањи со нитратни соли можат да се загреваат 

само со електрична струја. Конструкцијата на када-
та и на грејните елементи мора да биде таква што 
да е оневозможено локално прегревање на метал-
ниот ѕид на бањата и на грејните це,вки на грејачот. 
Локално прегревање на солниот смес мора да биде 

,спречено на год ен начин. 

2. Бањи со нитратни соли 
Член 6 

При електрично загревање со грејачи во бања 
со нитратни соли мораат цевките на грејачите да би-
дат доволно издигнати над дното на кадата и разда-
лечени толку што да е спречено собирање на талог 
помеѓу цевките и дното на кадата. 

Цевките на грејните тела мораат да бидат добро 
галвански споени со металното тело на кадата, и 
со него заедно прописно вземјени. Отпорот на за-
штитното уземјување мора да им одговара на ва-
жечките прописи за заштитата од опасноста од 
електрична струја и мора да се проверува при пе-
риодичните прегледи на кадата. 

Член 7 
За контрола на температурата во бањите со ни-

тратни соли мора секоја бања да биде опремена со 
точни и сигурни инструменти за мерење на темпе-
ратурата. Мерењето на температурата мора да се 
врши најмалку на две различни места, а ка ј кади 
подолги од 2 т мора бројот на инструментите да се 
зголеми сразмерно со должината на кадата. 

Резултатот од мерењето на температурата на 
солниот смес на најкритичното место за секоја бања, 
по потреба, посебно автоматски се регистрира на 
контролен регистарски апарат. Контролните ленти 
со податоци за последните три месеци мораат да 
се чуваат. 

Контролниот регистарски Апарат мора да биде 
на видно место недалеку од кадата и заштитен од 
евентуално прскање на жежок раствор на сол, 

Плен 8 
При пуштање бо работа на бања со Ладен смеа 

на нитратни соли, загревањето мора да се врши 
полека до 2200С. Загревање со полн капацитет мож^ 
да се врши дури кога солниот смес е растопен. 

Член 9 
Бањата со нитратни соли за контрола на тер-

мичката обработка на легури од лесни метали мора 
да има, покрај инструментите за визуелна контрола 
на температурата наведени во членот 7 од овој пра-
вилник, уште и посебни сигурносни уреди и тоа; ' 

1) сигнален автоматски оптички електричен 
уред кој со палење бело светло покажува дека ба-
њата е во работа; ' 1 

2) сигнален автоматски оптички електричен 
уред кој со палење црвено светло покажува дека 
температура на солниот нитратен смес достигна-
ла граница за 100С пониска од допуштената (кај 
кристализационо жарење 3700С, ка ј дисперзионо 
калење односно старење 5400С); 

3) сигнален автоматски електричен звучен и 
релеен уред кој вклучува алармно ѕвонче или сире-
на при истовремено исклучување на струјата во сите 
грејачи на бањата, штом температурата на солниот 
смес ќе ја надмине дозволената граница на темпе-
ратура за 200С. 

Регулирањето на сигналните автоматски оптич-
кион звучни електрични уреди на бањите со нитрат-
ни соли смее да го врши само за тоа овластено лице. 

Член 10 
Кадите на бањите со нитратни соли, цевките на 

грејачите и направите за потопување предмети во 
солниот смес (кошници, клешти, шепи и др.) мораат 
да бидат изработени од материјал отпорен спрема 
оксидирање на високи температури (легиран челик). 
Кадите на бањите мораат да имаат цврсти капаци 
кои добро и лесно се затвораат. Ка ј кадите што 
имаат должина од 2 т отворањето и затво-
рањето со капак треба да биде механизирано (пнеу-
матско, хидраулично и др.). 

Бањите со нитратни соли мораат да бидат опре-
мени со механички уред — дигалка за спуштање 
(потопување) и дигањ-е (вадење) на предмети. Кон-
струкцијата на тој уред мора да обезбедува сигурно 
вршење на овие операции. Местото на ракувачот на 
дигалката - мора да биде заштитено од евентуално 
прскање на жешка сол. 

Член 11 
Просторијата со бањи со нитратни соли треба 

да биде одвоена од другите работни простории.. 
Просторијата од ставот 1 на ОВОЈ член мора да 

биде опремена со добра природна а, по потреба, и 
вештачка вентилација. 

Член 12 
При употреба на бањи со нитратни соли со со-

држина на хромни соли (калиум бихромат), штет-
ните гасови мораат да се отстрануваат непосредно 
од местото на кое се врши ладење и перење на 
обработените метални предмети. Обработените пред-
мети мораат по ладењето добро да се измијат со 
воден млаз од остатоците на хромни соли. 

Отпадочните води со остатоци од хромни соли 
од миење на обработените предмети и кадите мораат 
да се испуштаат во посебна неутрализациона јама, 

Член 13 
Кога бања со нитратни соли се наоѓа во работа, 

таа мора, покрај автоматска контрола со уредите 
од чл. "7 и 9 на овој правилник, да има и постојан 
надзор од стручно и за термичка обработка на ле-
гури од лесни метали добро обучено лице. Над за-
греана бања ова лице мора да врши надзор во 
растојанија од најмногу два часа и кога е струјата 
во грејачите само делумно вклучена заради одржу-
вање на температурата на солниот сме-с над ЗСМР С. 
Овој надзор мора, по потреба, да се врши и ноќе. 
Од надзор може да се откаже само кога. греењето 
е наполно запрено, и запирањето на греењето е 
утврдено од страна на раководителот на погонот. 
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Член 14 
Содржината на нитрати и алкалноста на ра-

стопените нитратни соли ка ј процесот од членот 
2 на овој правилник мораат да се контролираат со 
хемиска анализа. Алкалноста на растворот на сол, 
пресметана на калиум карбонат, не смее да преми-
нува 1 %. Ако со анализа се утврди посилен пораст 
Ј1а ,содржината на нитрати во солниот смес или по-
висока алкалност отколку што е предвидено со 
упатството од производителот на солта за опреде-
лена работна постапка, веднаш мора" да се запре 
понатамошното загревање на бањата, бањата да се 
испразни и кадата на бањата внимателно да се 
прегледа. 

Роковите и начинот на вршење на анализата 
од ставот 1 на овј член се определуваат според 
упатствата од производителот на солта. 

Член 15 
Во бања со нитратни соли не смеат да се оста-

ваат заостанати предмети, како: заковки, вијци, 
матици, ситен алат и делчиња од железо, бакар 
и нивни легури, како и шпаи и цундер, ниту да се 
ставаат ^шупливи алати и шупливи предмети. 

Вода, масло и други маснотии и нечистотии не 
смеат да навлезат во бањата кога е подигнат ка-
пакот од кадата. 

За време на работата, на спуштениот капак од 
кадата не смеат да се ставаат никакви предмети. 

Член 16 
Лесно запаливи предмети (хартија, дрво, крпи 

и сл.) не смеат да се држат во близина на бањи со 
нитратни соли. За гаснење пожар на бања -не смее 
да се употребува^ вода. За случај на пожар мора да 
биде приготвен на годно место во просторијата 
апарат за гаснење со сув прав, или во доволна 
количина сув песок со потребен алат. 

3. Безбедност на лицата во бањи со нитратни соли 

Член 17 
На термичко обработување на легури од лесни 

метали во бањи со нитратни соли можат ,да рабо-
тат само стручни лица, постари од 18 години, кои 
добро се запознаени со евентуалните опасности 
при таа работа и со заштитните мерки што мораат 
да се преземаат. Писмените упатства за ракување 
со уредите и при работата, составени според упат-
ствата од изведувачот на бањата и производителот 
на солта, посебно за секоја применувана термичка 
постапка, мораат да бидат истакнати на видно место 
во близина на бањата, 

Член 18 
На работници и други лица што не се запо-

слени на термичко обработување на легури од 
лесни метали во бањи со нитратни соли, мора да 
им се забрани пристап во просторијата со бања и 
задржување во близина на бањата. 

4. Средства и опрема за лична заштита при работата 

Член 19 
На работниците што работат на термичко обра-

ботување на легури од лесни метали во бањи со 
нитратни соли мораат да им се ставаат на распо-
лагање заради користење при работата соодветни 
лични заштитни средства: азбестни престилки и 
азбестни нараквици, штитник од пластична маса 
за заштита на лицето и очите од прскање на же-
жок раствор на смес од нитратни соли при тарифи-
рање и дешаржирање, како и при спуштање од-
носно вадење на обработуваниот материјал. 

На работниците што работат во просторијата 
на бањата мораат да им се ставаат на располагање 
маски за заштита од штетни нитрозни гасови за слу-
чај на прегревање на бањата. Маски со соодветни 
филтери мораат да стојат на лесно достапно место 
и да бидат секогаш во исправна состојба. 

II. ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА НА БАЊИ 
Член 20 

Пред пуштање во погон на бања со нитратни 
соли работната организација е должна да прибави 
од овластената стручна установа стручна оцена во 
поглед на примената на заштитните мерки пред-
видени со одредбите од овој тфавилник. 

Бања со нитратви соли што е пуштена во геогол 
и што работи ќе се подложи на периодично испи-
тување од страна на овластена стручна установа нај-
малку еднаш во текот на 24 месеци. 

Член 21 
Бањата со нитратни соли мора од работната ор-

ганизација да биде прегледана редовно секои четири 
месеци. При тоа бањата мора да се испразни, да еа 
исчисти и внимателно да се прегледа. 

По исклучок, кадата на бања што туку е пуште-
на во погон работната организација мора да ја 
испразни, исчисти и прегледа најдоцна по шест не-
дели од денот на пуштањето на бањата во погон, 
ако со упатството од изведувачот на бањата не е 
определено поинаку. 

К а ј бањи со помала содржина на сол периодич-
ните прегледи ќе се вршат според упатството од 
изведувачот на бањата. 

Во текот на прегледот од ставот 1 на овој член, 
по празнењето и чистењето на кадата на бањата 
мора да се утврди дали не настапила корозија на 
металната површина на кадата и не се создале пла-
стови оксид на железо (цундер). При тоа мораат да 
се прегледаат површините на грејните цевки и 
исправнаста на грејните елементи, пирометрите и 
термзорегулаторите, како и да се, испита функциони-
рањето на сигналниот алармен' уред. ^ 

Ако во бањата во тегот на работата, а пред 
истекот на рокот за редовно празнење пропишан-во 
ставот 1 од овој член, се создаде талог на нечисто-
тија к(ој не е можно да се отстрани поинаку, кадата 
мора да се испразни и талогот да се отстрани според 
упатството од производителот на солта односно изве-
дувачот на бањата. 

Член 22 
За прегледите од членот 21 на овој правилник 

работната организација е должна да води уредно 
евиденција. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 23 

Постојните бањи со кит(ратни соли што не ќ 
одговараат на одредбата од членот 11 на овој' пра-
вилник, мораат да се усогласат со неа во рок од три 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. Другите заштитни мерки пропишани со 
овој правилник мораат да се спроведат во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил^ 

ник престанува да важи членот 86 од Правилникот 
за техничките и здравствено-техничкит-е заштитни 
мерки на работите при хемиско-технолошки проце-
си (Прилог бр. 9 на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/50). , 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден о̂ с 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 160-56/65-9 ч 
15 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд, 
Ристо Џунов, с. Р' 
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811. 

Врз основа на членот 44 став 2 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ИЗНОСОТ НА СТРАНСКА ВАЛУТА ОД КОЈ 
НЕ СЕ ПЛАНА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 

ОД РАБОТЕН ОДНОС 

1. Во Наредбата за височината на износот на 
странска валута од КОЈ не се плаќа придонес од 
личниот доход од работен однос („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/65 и 20/65) во то-чката 2 во одредбата 
под 1 под а) зборовите: „до 2 600 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „до 4 333 динари". 

Во одредбата под 1 под б) и во одредбата под 2 
зборовите: „до 1.125 динари" се заменуваат со збо-
ровите: ^до 1.875 динари". 

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

Бр. 1—3—12723/1 
23 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

812. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), сојузниот секретар за 
индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ СПЕ-
ЦИФИКАЦИИ ЗА КРМНИ СМЕСОВИ И ПРЕТ-

СМЕСОВИ (ПРЕМИКСИ) 

1. Производителските стопански организации 
што произведуваат крмни смесови и претсмееови 
(премикси) наведени во чл. 147 и 148 од Прописите 
за квалитетот на храната за добиток (Решение за 
Прописите за квалитетот на храната за добиток — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/64) се долж,ни за 
тие производи да донесат производителска специ-
фикација. 

Производителска спецификација се донесува 
пред да се пристапи кон производство на крмен 
смее и претсмес (премикс). 

2.-Производителската спецификација за крмни 
смесови и претсмесови (премикси) мора да содржи: 

1) назив на производот и негово трговско име 
ако производот има име; 

2) назив (фирма) и седиште на производителот; 
3) суровински состав на производот изразен во 

мерни единици или во проценти во однос на нето-
-количината на производот; 

4) состав на производот добиен со хемиска 
анализа; 

5) краток опис на технолошката постапка за 
добивање на производот. 

3. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 4472/1 
18 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за индустрија . и 

трговија, 
Хакија Поздерац, с. Р' 

813 

Врз основа на членот 28 став 2 од Уредбата за 
начинот за формирање на цените и за пресмету-
вање на разликата во цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65, 36/65 и 40/65), во согласност со 
СОЈУЗНИОТ секретар за финансии, сојузниот секретар 
за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПОПИШУВАЊЕ НА СТОКИТЕ И ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ВО 
ТРГОВСКИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ И ДРУГИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Наредбата за попишување на стоките и 

за пресметување на разликата во цените во тргов-
ските, производителските и други организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 41/65) во 
точката 10 ставот 2 се менува и гласи: 

„Ако разликата во цената утврдена на начинот 
од членот 19 став 1 на Уредбата за едни производи 
е позитивна а за други негативна, трговската сто- , 
папска организација ќе изврши пребивање помеѓу 
позитивната разлика и негативната разлика и со 
добиеното салдо ќе постапи според ставот 2 односно 
3 од членот 19 на Уредбата." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Салдото од ставот 2 на оваа точка трговската 

стопанска организација под 31 декември 1935 го-
дина го внесува во СВОЈОТ деловен фонд ако е по-
зитивно, а го покрива од својот резервен фонд ако 
е негативно." 

2. Точката-20 се менува и гласи: 
„20. Со разликата во цената утврдена според 

точ. 18 и 19 на оваа наредба, производителска сто-
панска организација ќе постапи на начинот опре-
делен во точката 10 ст 2 и 3 од оваа наредба. 

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

Бр. 5121/1 
15 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за индустрија и 

трговија, 
Хакија Поздерац, с. Р-

814. 

Врз основа на членот 27 став 2 од Основниот 
закон за санитарната инспекција („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 10/65), сојузниот секретар за здрав-
ство и социјална политика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА САНИТАРНИТЕ 

ИНСПЕКТОРИ 
1. На санитарните инспектори и другите лица 

овластени за вршење определени работи на сани-
тарен надзор (во понатамошниот текст: санитарните 
инспектори) им се издава легитимација на санита-
рен инспектор, според образецот што е отпечатен 
кон ова упатство и е негов составен дел. 

2. Легитимација на санитарен инспектор им из-
даваат: . 

1) Сојузниот секретаријат за здравство и соци-
јална политика — на старешината на Сојузниот 
санитарен инспекторат и на санитарните инспек-
тори во СОЈУЗНИОТ санитарен инспекторат; -

2) Сојузниот санитарен инспекторат — на дру-
гите лица овластени за вршење определени работи 
од неговата надлежност; 

3) републичкиот, покраинскиот, околискиот од-
носно општинскиот орган на управата надлежен за 
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работите на здравството — на републичките, покра-
инските, околиските односно општинските санитар- ч 
ни инспектори. 

3. Големината на легитимацијата на санитарен 
инспектор е 105 X 77 шш. 

4. Кориците на легитимацијата на санитарен 
инспектор се полутврди и однадвор се обложени со 
кожа во зелена боја. 

5. Легитимацијата на санитарен инспектор со-
држи: 

I I назив на органот што ја издал легитимаци-
јата и број под ,кој е издадена таа; 

2) функција на санитарниот инспектор ^ (главен 
сојузен, републички или покраински санитарен ин-
спектор, санитарен инспектор во сојузниот, репу-
бличкиот, покраинскиот, околискиот односно оп-
штинскиот орган на санитарната инспекција и др); 

3) залепена фотографија на имателот на леги-
тимацијата, во големина 35 X 45 т т , со втиснат пе-
чат на органот што ја издал легитимацијата. 

Под фотографијата се наоѓа своерачен потпис на 
имателот на легитимацијата и назначување на бро-
јот на личната карта на имателот на легитимацијата 
и на органот што ја издал личната карта; 

4) презиме и име на имателот на легитимацијата; 
5) овластување на имателот на легитимацијата; 
6) место и датум на издавањето на легитима-

цијата, печат и потпис на издавателот на легитима-
цијата; 

7) место за продолжување на важењето на ле-
гитимацијата; 

8) извод од Основниот закон за санитарната ин-
спекција, со основните овластувања на санитарните 
инспектори и со обврските на работните и други ор-
ганизации и граѓани (чл 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 и 32 на тој закон). 

6. Легитимацијата на санитарен инспектор важи 
за календарската година во која е издадена. Рокот 
на важење на легитимацијата за наредната година 
го продолжува органот што ја издал легитимацијата. 

7. Трошоците за издавање на легитимациите на 
санитарните инспектори паѓаат на товар на орга-
ните што ги издаваат. 

8. Санитарен инспектор на кој му престанала 
оваа функција е должен веднаш, а најдоцна во рок 
од три дена, легитимацијата на санитарен инспек-
тор да му ја врати на органот што му ја издал таа. 

9. Во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на ова упатство ќе се заменат досега 
издадените легитимации на санитарен инспектор. 

10. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за легити-
мацијата на санитарните инспектори („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/57). 

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 53—243/1 
I октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 

Образец на легитимација на 
санитарни инспектори 
(формат 77 X 105 кип) 

(Првата страна на кориците — останува 
празна) 
Втората страна на кориците — останува 
празна) . 
(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот што Ја издава легитимацијата) 
Број 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
на санитарен инспектор 

(Втора внатрешна страна) 
(Фотографија во големина 35 X 45 шш) 

(Своерачен потпис на имателот на легитимацијата) 

(Број на личната карта и назме на органот што ја издал 
истата) 

(Трета внатрешна страна) 

(Презиме, татково име и име и функција) 

е овластен врз основа на членот 4 од Основниот 
закон за санитарната инспекција, да врши работи 
на санитарен надзор на територијата џа 
и ги има сите права и овластувања што со закон 
и други прописи му се дадени на санитарен инспек-
тор. 

1 196 година 
Во . 

(М. П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(Четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата 
Се продолжува: 
до 196 година 
(М. П.) 

(потпис) 
до 196 година 
(М. П.) 

(потпис) 
до 196 година 
(М. П.) ; 

^ (потпис) 
до 196 година 
(М. П.) — : 

(потпис) 

(Петта внатрешна страна) 
до 197 година 
(М. П.) 

(потпис) 
/до 197 година 

(М. П.) -
(потпис) 

до 197 година 
(М. П.) 

(потпис) 
до 197 година 
(М. П.) : , 

(потпис) 

' (Шеста, седма итн. внатрешна страна). 

И З В О Д 
од Основниот закон за санитарната инспекција 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) 

(Текст на чл. 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 26 и 32). 

(Третата и четвртата страна на кориците — ос-
тануваат празни) 

815. 
Врз основа на членот 4 став 1, 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 стан-
дардизација донесува 

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

ЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
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Производи од гума, Гумени црева со текстилни 
влошки и метална спирала: 

Црева за вшмукување и прити-
сок — — — — — — — JUS G.C6.02'7 

Црева за вшмукување — — JUS G.C6 028 
Црева за притисок до 5 kp/cm2 JUS G.C6.029 
Механичко-технолошки испитува-
ња на гума. Определување ца ра-
диусот на свиткување на гумени 
црева — — — — — — — JUS G.S3.102 
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 март 1966 година. 

4. Југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за усисување и натиск, со метал-
на спирала — JUS G С6.027, донесен со Решението 
за југословенските стандарди за производите од 
гума („Службен, лист на ФНРЈ", бр. 39/54), престан 
нува да важи на 1 март 1966 година. 

Бр, 24—6290/1 
11 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

816. 

Врз основа на членот 4 став 1, 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 Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАНТИ 

ЗА ЃУБРЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Канти за куќно и улично ѓубре JUS М R6.910 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот, стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
Г мај 1966 година. 

4. Југословенскиот стандард Канти за куќно и 
улично ѓубре — JUS M.R6.910 донесен со Решенршто 
за југословенскиот стандард за канти за ѓубре („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/62), престанува да важи 
на 1 мај 1966 година. 

Бр. 6292/1 
11 октомври 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за стандар-

дизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за опре-
делување на граничните премини преку кои ќе се 
врши увоз, извоз и провоз на добиток, производи 
од добиток, суровини, отпадоци и други предмети 
со кои може да се пренесува зараза, објавен во 
„Службен лист. на СФРЈ", бр. 45/65, се поткраднала 
долу наведената грешка, та ое дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРА-
НИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ 
УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА ДОБИТОК, ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ДОБИТОК; СУРОВИНИ, ОТПАДОЦИ и 

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА 

Во точката 1 под 1 по зборот: ,,Битола," треба 
да се додаде по погрешка изоставениот збор: „Гра-
дина,". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград, 20 октомври 1965 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

807. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за периодичната пресметка на сто-
панските организации — — — — — 1637 

808. Правилник за бројот на стручно оспо-
собени" членови на посада што мораат 
да го имаат бродови на југословенската 
трговска морнарица — — — — — 1637 

809. Правилник за стручната спрема и дру-
гите услови што мора да ги исполнува 
сојузен земјоделски инспектор и за леги-
тимацијата на сојузен земјоделски ин-
спектор — — — — — — — — 1638 

810. Правилник за заштитата при работата 
при термичко обработување на легури 
од лесни метали во бањи со нитратни 
соли — — — — — — — — — — 1639 

811. Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на износот на странска валута 
од кој не се плаќа придонес од личниот 
доход од работен однос — — — — 1642 

812. Наредба за донесување производителски 
спецификации за крмни смесови и 
претсмесови (премикси) — — — — 1642 

813. Наредба за измени и дополненија на 
Наредбата за попишување на стоките 
и за пресметување на разликата во це-
ните во трговските, производителските и 
други организации — — — — — 1642 

814. Упатство за легитимацијата на санитар-
ните инспектори — — — — — — 1642 

815. Решение за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на гума — 1643 

816. Решение за југословенскиот Стандард за 
канти за ѓубре — — — — — — — 1644 

Исправка на Наредбата за определување на ' 
граничните премини преку кои ќе се 
врши увоз, извоз и провоз на добиток, 
производи од добиток, суровини, отпадоци 
и други предмети со кои може да се пре-
несува зараза — — — —1 — — — 1644 


