
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 400 
дин. Жиро сметка 40100*603-1249$ 

186* 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ; а во врска со член 12 и 9 од З а - ' 
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржан^ на 31 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

- ' I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободуваат осудените лица-. 
1. Стојковиќ Милан Борислав од Скопје, 
2. Алии Фазли Шаип од Баница. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица-. 
1. Велинов Глигор Милан од е. Стамер, во тра-

ење од 1 месец, 
2. Секулоски Наум Злате од Охрид, во траење 

од 2. месеци, 
3. ѓорѓиевски Стојан Зоран од Делчево; во тра-

ење од з месеци. 

III 
' Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 2 години на осудените лица.-
1. Вејсели Рушит Хашим од Скопје, во траење 

од з месеци, 
2. Веј сели Хашим Агим од Скопје, во траење од 

3 месеци. 
IV 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови за 3 години на осуденото лице: 

1. Јовановски Мито Раде од Скопје, во траење 
од 6 месеци. 

V 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица-
1. Стоименовски Никола Драго од Делчево, во 

траење од 6 месеци, 
2. Колеска Петко Деса од Скопје, во траење од 

1 година, 
3. Јосифоски Стојан Ристо од Скопје, во траење 

од 1 година. 
VI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-239 
31 март 1988 година 1 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански е. р. 

187. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за при-

времено ограничување на располагањето со опште-
ствени средства за нестопански и непроизбодствени 
инвестиции но 1988 година4 („Службен весник на 
СРМ", бр. 7/88), Извршниот; совет на Собранието на 
СР Македонија донесе -

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НАЧ 
ОПШТЕСТВЕНИ ^СРЕДСТВА И ИЗНОСОТ НА СРЕД-
СТВА ШТО МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ЗА НЕСТО-
ЛАНСКИ И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИНВЕСТИЦИИ 

ВО 1988 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат корисниците на 
општествени средства и износот ,на средства што 
можат да го користат за нестопанСки и непроизвод-
ствени инвестиции во ^1988 година, во рамките на 
износот од 4.109 милиони динари и тоа: 

I. Здравство 

1. Медицински центар — Струмица 200.000.0б0 
2. Здравствени станици е. ЖирОвница 

и е. Скудриње — Гостивар 60.000.000 
3. Здравствена станица —-г е. Цер — 

Кичево 50.000.000 
4. Здравствена станица — е. Подгор-

ци — Струга 35.900.000 
5. Здравствена станица — е. Љубан-

ци — Скопје 70.000.000 
6. Здравствени станици — е. Цреше-

во и е. Кадино — Скопје 10.000.000 
7. Специјална болница за ортопедија 

и косно-зглобна туберкулоза — 
Охрид 450.000.000 

8. Поликлиника „Јане Сандански" — 
Скопје 250.000.000 

9. Здравствена станица во Ново Се-
ло <— Струмица 30.000.000 

10. Здравствена станица во е. Урвиќ — 
Тетово • . • 45.000.000 

II. Основно образование 
• 1 , \ 

1. ОУ е. Миравци и Нов Дојран — 
Гевгелија 150;000.000 

2. ОУ е. Вруток — Гостивар 110.000.000 
3. ОУ „Мите Богоевски" -г- Ресен 80.000.000 
4. ОУ „25 Мај" — Ново Село — 

Струмица 30.000.000 
5. ОУ е. Лески — Виница 78.000:000 
6. ОУ е. Црквино — Титоз Велес 60.000.000 
7- ОУ нао. Лисиче — Скопје 200.000.000 

III. Насочено образование 

1. Ученички дом — Струмица 100.000.000 
2. Студентски дом — Битола 94.000.000 
3. Училишен центар за средно насо-

чено образование „Киро Бурназ" ' -
Куманово . 24.000.000 

4. Ученички дом „Моша Пијаде" — 
Тетово 50.000.000 

.5. Студентски центар „Скопје" — 
Скопје 200.000.000 

IV. Општествена заштита на децата 

1. Детска градинка — Кочани 210.000.000 
2. Детска градинка „11 Септември" 

^— Ресен 164.000.000 
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V. Култура . 

1. Редакција „Културен живот" — 
Скопје 10.000.000 

2. Систем за заштита на Архивот на 
Македонија и галеријата на икони 120.000.000 

VI. Социјална заштита 

! 1. Специјален завод во Демир Капи-
ја — Неготино 300.000.000 

2. Црвен крст на Македонија 5.000.000 

VII. Финансиски организации 

1. Стопанска банка — Основна банка 
— Скопје 209.000.000 

2. Стопанска банка — Основна бан-
ка — Тетово 120.000.000 

3. Стопанска банка — Основна бан-
ка — Охрид 100.000.000 

4. ЗОИЛ „Македонија" — Битола 50.000.000 
5. ЗОИЛ „Македонија" — МГ Брод 90.000.000 
6. ЗОИЛ „Македонија" — Струга 50.000.000 
7. ЗОИЛ „Македонија" — Дебар 55.000.000 
8. Југобанка — Основна банка —* 

Скопје, Експозитура во Битола 150.000.000 

VIII. Онштествено-политички и други организации 

1. Органи за општествени приходи 
(Програма за користење на сред-
ства за унапредување, организаци-
ја и работа на органите на опште-
ствени приходи за 1968 година) 100.000.000 

2. Републички секретаријат за пра-
восудство '(за реализација на Про-
грамата за инвестиции и опрема 
во правосудните органи и казне-
но-поправните домови) 150.000.000 

2. Корисниците на општествени средства и изно-
сот што можат да го користат за нестопански и 
непроизводствени инвестиции во 1988 година, утвр-
дени со оваа одлука за реализација на одделни про-
грами, ќ е ги определи соодветниот републички орган 
на управата односно самоуправната интересна заед-
ница. 

3. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жат Републичкиот секретаријат за финансии и Служ-
бата на општественото книговодство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Владо Камбовски, е. р. 

Бр. 23-602/1 
31 март 1988 година 

Скопје 

188. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/77), а по претход-
но Мислење на Народната банка на Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 
НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИЦИТЕ ШТО СЕ 
ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА 

НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

Член-1 
Со оваа одлука се утврдуваат намените, начинот 

и условите за користење на паричните средства на 
Републиката и на општините што се водат како 

депозит во Народната банка на Македонија (сред-
ства на Републиката и на општините) во 1988 година. 

Член 2 
Слободните средства на Републиката и на општи-

ните Народната банка на Македонија ќ е ги насочи 
преку деловните банки за кредитирање на: 

1. републички стоковни резерви, 
откуп на земјоделски производи 
и резерви на минерални ѓубрива 
во износ од 6.000 мил. дин. 

2. создавање на резерви на месо 
во жив добиток (по сојузна и 
републичка црограма), во износ 
до - 1.000 мил. дин. 

3. издавачка дејност, во износ до 600 мил. дин. 
4. здравствена заштита, во износ до 1.250 мил. дин. 
5. производство за посебни наме-

ни, во износ до 4.000 мил. дин. 
а. развој на малото стопанство за 

инвестиции во работни организа-
ции основани од работни луѓе 
договорни организации на здру-
жен труд, сточарски фарми во 
индивидуалниот сектор и инвес-
тиции од страна на работните 
луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд и средства 
на трудот во сопственост на гра-
ѓаните во износ до 2.000 мил. дин. 

7. за опрема и намирување на тро-
шоците за извршување на Зако-
нот за заемот за вработување, 
во износ до 250 мил. дин. 

Член 3 
Кредитите за намените од член 2 на оваа одлу-

ка ќ е се враќаат под следниве услови: 
— за намените од точка 1 — со рок на вра-

ќање од 1 година и со каматна стапка во висина од 
65% од есконтната стапка на Народната банка на 
Југославија; 

— за намените од точка 2 — со рок на враќање 
од 5 години почнувајќи од 1. I . 1989 година во 
еднакви полугодишни ануитети и со каматна стап-
ка во висина од 4%; 

— за намената од точка з — со рок на вра-
ќање од 6 месеци, со тоа што да можат да се репла-
сираат во рок од 3 години и со каматна стапка во 
висина од 55% од есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија; и 

— з^ намените од точките 4, 5 и 6 — со рок на 
враќање од 3 години, почнувајќи од 1. I. 1989 го-
дина, во еднакви полугодишни ануитети и со камат-
на стапка во висина од 55% од есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија; и 

— за намената од точка 7 — со рок на вра-
ќање од 5 години, почнувајќи од 1. I. 1989 година, 
во еднакви полугодишни ануитет^ и со каматна стап-
ка во висина од 55% од есконтната стапка на На-
родната банка на Југославија. 

Член 4 
При поднесување на, барањето за користење на 

кредитите за намените од член 2 на оваа одлука 
банката е должна до Народната банка на Македо-
нија да достави мислење на надлежниот републички 
орган на управата и тоа.-

<— за намените од точка 1 и 2 ч— Републичкиот 
секретаријат за општостопански работи и пазар и 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство; 

— за намената од точка 3 — Републичкиот ко-
митет за култура,* 

—. за намената од точка 4 — Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална заштита; 
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— за намените од точка 5 и 6 — Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
и Републичкиот комитет за земјоделие, шумарство и 
водостопанство; 

— за намената од точка 7^— Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

Член 5 
Од нераспределените средства на Републиката и 

општините, до нивното насочување за намените од 
член 2 на оваа одлука, Народната банка на Маке-
донија може да одобрува кредити на деловните бан-
ки, со рок на враќање до 30 дена и со каматна 
стапка во висина на есконтната стапка на Народна-
та банка на Југославија. 

Член 6 
Каматната стапка на кредитите што банките ја 

наплатуваат од крајните корисници може да изне-
сува до еден процентен поен над пропишаната ка-
матна стапка што банките ја плаќаат на Народната 
банка на Македонија. 

Член 7 
Пресметувањето и плаќањето на каматата ќе се 

врши декурзивно-тримесечно. 

Член 8 
Приходите од каматите по кредитите од сред-

ствата на Републиката и на општините ќе се насо-
чат и тоа-. 50% за републичките стоковни резерви 

' и 50% на Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика на Македонија за реализација на Програмата 
за ел в е р и ф и к а ц и ј а на селата од ридско-планинскиот 
и од пограничниот појас во СР Македонија. 

За републичките стоковни резерви се насочуваат 
и средствата во износ од 163.801.954 динари, оства-
рени на име камати по кредитите од средствата на 
Републиката и општините во 1987 година. 

Средствата од став 1 и 2 на овој член ќ е се 
пласираат како неповратни средства. 

Член. 9 
За спроведување на оваа - одлука ќ е се грижи 

Народната банка на Македонија. 

, Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 23-516/1 
31 март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камб овски, е. р. 

189. 
Врз основа на член 53-6 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на ОРМ" бр. 10/76, 
, 30/77, 9/78, 46/82 и 11/87), републичкиот секретар за 

правосудство и управа донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО КРИ-
ВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА И ПОС-

ТАПКАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определува височината и 

начинот на исплатата на надоместокот на трошоците 
и наградата на сведоците, вештаците, толкувачите, 
постојаните судски преведувачи, стручните лица и на 

другите лица (учесници во постапката) под условите 
определени во Законот за кривичната постапка 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 4/77, 14/85), Законот за 
процесната постапка („Службен лист на СФРЈ" бр, 
4/77, 43/82, 69/82 и 581/84]> и Законот за стопанските 
престапи („(Службен лист на СФРЈ" бр. 4/77 и 14/85). 

Член 2 
Надоместокот на трошоците и наградата според 

овој правилник ги опфаќа.-
1. трошоците на сведоците; вештаците, толкува-

чите, постојаните судски преведувачи и стручните 
лица; , 

2. трошоците и наградата' на бранителите и пол-
н о м о ш н и ц и ^ ; 

3. превозните трошоци и трошоците за лекува-
ње на обвинетиот, како и издатоците за доведување 
на обвинетиот и на лицето лишено од слобода; 

4. наградата на вештаците, толкувачите, преве-
дувачите и стручните лица за извршеното вештаче-
ње, толкување, преведување и дадено објаснување; 

5. трошоците на приватниот тужител и оштете-
ниот како тужител во кривичната постапка; и ' 

6. трошоците на странките во процесната пос-
тапка. 

Член з 
На сведокот, вештакот, толкувачот, постојаниот 

судски преведувач и стручното лице што за ист ден 
или за повеќе денови едноподруго се повикани во 
тоа својство по два или повеќе предмети, им припа-
ѓа само еднократен износ на патните трошоци, на 
дневниците и на надоместокот за загубената зара-
ботувачка. 

Износот од претходниот став' на овој член ќе се 
подели на сите предмети по кои сведокот, вештакот, 
толкувачот, постојаниот судски преведувач и струч-
ното лице учествувало и тоа соодветно .на време-
траењето на сведочењето, вештачењето, толкувањето, 
преведувањето и давањето на објаснение по секој 
предмет. 

Во случајот од став 1 на овој член на вештакот, 
толкувачот, постојаниот судски преведувач и струч-
ното лице им припаѓа награда одделно за секое 
извршено вештачење, толкување, преведување однос-
но давање на објаснение. 

Член 4 
На сведокот, на кој поради болест, телесни не-

достатоци или поради изнемоштеност од старост му 
е потребен придружник, а судот најде дека неговото 
сведочење е неопходно, му припаѓа надоместок нау 
трошоците и за придружникот според член 2 од 
овој правилник. 

Член 5 
Барањето за надоместок на трошоците и награ-

дата учесникот во постапката го поднесува непосред-
но по преземањето на процесното дејствие. 

Судот што ја води постапката ќе му укаже на 
учесникот во постапката нџ правото за надоместок 
на трошоците и на обврската барањето да го под-
несе во определен рок. 

Укажувањето на судот и изјавата н а ' учесникот 
за остварување на неговото барање се забележуваат 
во записник. 

Член 6 
Учесникот во постапката поднесува докази со 

кои ќ е ги оправда износите што ги бара. 
До колку по службена должност полесно може 

да се прибават докази за направените издатоци, су-
дот сам тоа ќе го стори. 

Член 7 
Ако учесникот во постапката -не го извршил 

дејствието за кое однапред, целосно или делумно, 
му е исплатен надоместок, исплатениот износ ќе го 
врати во рокот што ќе го определи судот. 
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И. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА /СВЕДО-
КОТ, ВЕШТАКОТ, ТОЛКУВАЧОТ, ПОСТОЈАНИОТ 
• СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧ И СТРУЧНО ЛИЦЕ 

1. Надоместок на патните трошоци , * 

Член 8 
Надоместокот на патните трошоци ги опфаќа 

издатоците за превоз со средства во јавен' сообра-
ќ а ! и надоместокот во вид на километража, и тоа за 
одење и враќање од живеалиштето односно престо-
јувалиштето на учесникот во постапката до местото 
каде што треба да се изврши процесното дејствие. 

Средства во јавен сообраќај, во смисла на овој 
правилник се: железница, автобус и брод. 

По исклучок, трошоците за патување го опфа-
ќаат надоместокот за превоз со авион, доколку тоа 
е поекономично. 

V Член 9 
Надоместокот за превоз се пресметува за пату-

вање извршено по најкраток пат и со поевтино 
сообраќајно средство. 

Поскапо сообраќајно средство може да се упот-
реби ако трошоците на превозот са поевтиното сооб-
раќајно , средство, заедно со другите трошоци (загу-
бено време и ел.) би изнесувале повеќе од трошо-
ците на превозот со поскапото сообраќајно средство. 

јавување на покана на судот поминал повеќе о д ' 8 
часа во местото каде што сс презема дејствието, 
пресметувајќи го и времето потребно за доаѓање и 
враќање во живеалиштето односно* престојувалиш-
тето. 

Член 14 
Височината на надоместокот за исхрана и ноќе-

вање на учесникот во постапката се определува спо-
ред прописите за надоместок на патните, дневните 
и другите трошоци на работниците во републичките 
органи на управата. 

' Член 15 
Височината на надоместокот за исхрана и ноќе-

вање на учесник во постапката што се наоѓа на 
отслужување на воениот рок во Југословенската на-
родна армија или е во работен однос во орган на 

- управата чод областа за внатрешни работи, се опре-
делува според прописите за надоместок на трошоци-
те за патување на воените лица односно припадни-1 

ците на органот на управата од областа за внатреш-
ни работи. 

Ако на војникот односно милиционерот во мес-
ното каде што е повикан како учесник во Постапка-
та му е обезбедено бесплатно ноќевање во воената 
единица односно во станицата на милицијата, му 
припаѓа само надоместок за исхрана. 

Член 10 
Трошоците се надоместуваат за патувале со воз 

и брод од втора класа или со автобус. 
На вештаците, стручните лица, постојаните суд-

ски преведувачи и на другите учесници во постап-
ката, инвалиди од прва до четврта категорија, им 
се надоместуваат патните трошоци за превоз со прва 
класа воз односно брод. 

За патување на долги релации на учесник, во 
постапката му се надоместуваат и трошоците за ко-
ристење на легло за спиење. Височината на трошо-
кот за леглото за спиење се утврдува со приложу-
вање на билетот за платен превоз. 

Ч л е н к и 
Надоместокот за превоз не му припаѓа на учес-

ник во постапката кој користи право, на бесплатен 
или повластен превоз. Ако * превезот е извршен со 
користење на повластица за превоз, се исплаќа на-
доместок во височина на сторените трошоци. 

Член 12 
На релациите на кои не сообраќа средство, во 

Јавен сообраќај или не сообраќа во погодно време 
или ако од други причини не можело да се користи 
тоа средство, на учесникот во постапката што корис-
тел сопствено возило му припаѓа надоместок за соп-
ственото возило во износ од 30% од највисоката це-
на на горивото за еден литар по изминат километар. 

Надоместокот во вид на километража припаѓа 
само ако оддалеченост^ од местото на живеалиштето 
односно престојувалиштето до местото каде што 
треба да се изврши процесното дејствие е поголема 
од 2 км. во еден правец. 

Височината на надоместокот се п р е о д у в а спо-
ред бројот на изминатите километри во двата 
правци. 

Растојанието на релацијата за кое припаѓа на-
доместокот во вид на километража се утврдува врз 
основа на службените податоци прибавени од над-
лежниот орган на собранието \ на општината или друг 
орган, или врз основа на изјава на учесникот во 
постапката. 

2. Надоместок на трошоците за исхрана 
и ноќевање (дневница) 

Член 13 
На учесникот во постапката му се надоместу-

ваат трошоциве за исхрана и ноќевање направени 
поради престојување надвор од местото на неговото 
живеалиште односно престојувалиште, ако поради 
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з. Надоместок на личниот доход 
и загубената заработувачка 

Член 16 
Надоместокот на личниот доход односно загубе-

ната заработувачка му припаѓа на учесникот во пос-
тапката кој е во работен однос и кој заради врше-
њето на својата должност го губи личниот доход 
односно заработувачката, како и на земјоделците, 
занаетчии ге и другите лица кои самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани и домаќинките. 

Судот ќе му го потврди на учесникот јавува-
њето во суд, во определеното време, заради оствару-, 
вање на другите права од работа и по основ на ра-
бота (премија за редовност, пропуштена заработу-
вачка). ' > • 

Член 17 
Височината на надоместокот за загубениот ли-

чен Доход се определува според височината на про-
сечната аконтација на личниот доход што на уч^с-
шцсот му е исплатена за претходниот месец. 

На лицата во работен однос им припаѓа надо-
месток за загубен личен доход и загубена зарабо-
тувачка и кога не отсуствувале од работа, под услов 
да работат во редовна ноќна работа! а должноста 
па сведок, вештак, толкувач, постојан судски преве-
дувач и стручно лице ја извршиле во времето кога 
се одмораат и подготвуваат за редовна ноќна работа. 

При определувањето на височината на надомес-
токот на личниот доход и загубената заработувачка 
се има предвид должината на времето што учесни-
кот во постапката го поминал со јавување на пока-
ната за преземање на процесното дејствие и карак-
терот на работите што ги врши. 

Височината на надоместокот за загубената зара-
ботувачка на земјоделците, занаетчиите и на другите 
лица кои вршат самостојна дејност со личен труд со 
средства во сопственост на граѓаните и домаќинките 
се определува во височина која за соодветната деј-
ност се исплаќа на работниците во стопанството во 
Републиката во претходните три месеци. 

Ш . НАГРАДА ЗА РАБОТА НА ВЕШТАЦИТЕ 
И ТОЛКУВАЧИТЕ / 

Член 18 
На вештакот му припаѓа награда за давање наод 

и мислење. 
Височината на наградата се определува според 

околностите на секој конкретен случај, по слободна 
оценка, земајќи го предвид вложениот труд, сложе-
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лоста на предметот и времетраењето (работен час), 
како и просечниот личен доход на соодветните струч-
ни лица, ч во рамките на прописите на наградите за 
судски вештачења. ^ 

Височината на трошоците за вештачење и на-
градата за вештачењето што ги врши Републичкиот 
завод за судски вештачења во областа на финан-
сиите, материјалното работење и сообраќајот се оп-
ределуваат според Одлуката на Извршниот совет. 

Член 19 \ 
На вештакот му припаѓа награда за давање на 

дополнителен "наод и мислење по ист предмет на 
вештачење за кој веќе му е исплатена награда за 
дадениот наод и мислење до колку ваквото .вештаче-
ње не се врши поради негов пропуст.» 

Член 20 
Кога вештачењето му е доверено на државен 

орган, организација на здружен труд или друга ор-
ганизација, наградата за вештачење му припаѓа на 
органот односно организацијата. 

На државниот орган односно организацијата на 
'здружен труд или другата организација од став 1 на 
овој член, трошоците за вештачењето и наградата 
за давање наод и мислење му се надоместуваат спо-
ред тарифата пропишана од страна на соодветниот 
орган, организацијата на здружениот труд или дру-
гата организација. До колку таква тарифа не е про-
пишана, тогаш трошоците и наградата се надомес-
туваат според трошковникот на органот односно ор-
ганизацијата. 

Член 21 
Вештаците имаат право на. надоместок на тро-, 

шоците за вештачење што ги опфаќаат издатоците 
за потрошениот материјал и другите фактички изда-
тоци што ги имале во врска со вештачењето. 

Ако се употребени уреди или се потрошени ма-
теријали што им припаѓаат на државен орган, орга-
низација на здружен труд или друга организација, 
трошоците ,му се надоместуваат на соодветниот ор-
ган односно организација. 

Член 22 
Надоместокот на трошоците од член 8 до 17 на 

овој правилник му припаѓа и на лицето кое, по 
одобрување на органот што ја води постапката, 
помагало при вештачењето. 

Височината на наградата на лицето од став 1 на 
овој член се определува по слободна оцена. 

Кога за вршење увид, вештачење или некои 
други дејствија во постапката е потребно да се извр-
шат посебни физички или други дејствија на лицата 
им се исплатува надоместок според спогодбата што 
судот ќе ја постигне со тие лица. 

Член 23 
Височината на наградата за усно преведување 

се определува според околностите на конкретниот 
случај, имајќи ти предвид вложениот труд; времето 
поминато за преведување и за разгледување на спи-' 
сите, како и времето поминато за доаѓање и враќа-
ње во органот«. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
и при утврдувањето на височината на наградата за 
толкувачите за глуви, цеми или глувонеми лица. 

IV. НАГРАДА ЗА РАБОТА НА ПОСТОЈАНИТЕ 
СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 

Член 24 
За преведување на писмени исправи, на постоја-

ните судски преведувачи им припаѓа награда, и тоа: 
1. за превод од странски на македонски јазик 

за секој ред по 100 динари (62 од 65 печатарски 
знаци во ред), со тоа што наградата не може да 
биде помала од 3.000 динари од страница; 

2. за превод .од македонски на странски јазик 
за секој ред по 120 динари, со тоа што наградата 

не може да биде помалa од 3.500 динари Сд стра-
ница,-

3. за превод од странски на странски јазик за 
секој ред по 130 динари, со тоа што наградата не 
може да биде помала од 4.000 динари од страница,-

4. за превод од. македонски на јазик од народи-
те, односно народностите на Југославија и обратно, 
за секој ред по -90 динари, со 4оа што наградата не 
може да биде помала од 2.5,00, динари од страна. 

За секој натамошен примерок од преводот суд-
скиот преведувач има право на награда во височина 
од. 15'% од наградата предвидена во став 1 до 4 на 
овој член. 

Наградата се пресметува според^р^довите на из-
вршениот превод отчукан на машина за пишување. 
Започнатиот ред се смета како цел ред. 

Член 25 
За проверка4 на заверен превод што странките, 

поединец или правно лице, сами го извршиле, на 
постојаниот судски преведувач му припаѓа половина 
од наградата утврдена со член 24 од овој правилник. 

За превод на исправи и други поднесоци за кои 
се потребни посебни стручни познавања иЛи технич-
ки знаења, наградата од член 24 од овој правилник 
може да се зголеми до 50%. 

За препишувања на превод од член 24 став 1 'на 
овој правилник на постојаниот судски преведувач му 
припаѓа награда во височина од 500 динари од • 
страна. 

Член 26 
Постојаниот судски преведувач во дневникот за 

извршените преводи и заверки ќе го внесе износот 
на применава награда и трошоците на преведувањето 
и за тоа ќе им издаде потврда на странките-

По барање од странките постојаниот судски пре-
ведувач ќе им издаде пресметка за височината на 
наградата и трошоците. 

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ И НАГРАДАТА 
НА БРАНИТЕЛИТЕ И ПОЛНОМОШНИЦИТЕ 

Член 27 -
'Надоместокот на трошоците и наградата на бра-

нителите и полномошниците адвокати, се определу-
ва според Тарифата за награда и надоместок на тро-
шоците за работа на адвокатите. 

Според оваа тарифа се определува и наградата 
кога странката ја застапува јавното правобранител-
ство, или друг. орган или организација која има пра-
во на награда за застапување според адвокатската 
тарифа. 

Надоместокот на нужните издатоци и загубена-
та заработувачка и на трошоците за исхрана и но-
ќевање му припаѓаат и на бранител и полномошник 
кој не е адвокат и ,овие износи се определуваат спо-
ред одредбите од член 8—17' на овој правилник. 

VI. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦ1/ЃТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 
И ПРЕВОЗ НА ОБВИНЕТИОТ 

Член 28 
Надоместокот на трошоците за лекување на обви-

нетиот ги опфаќа.-
4 1. трошоците за лекување во здравствена орга-

низација на здружениот труд за социјално неосигу-
рено обвинето лице додека се наоѓа во притвор; 

2. трошоците за сместување и исхрана на обви-
нетиот упатен во здравствена организација за ду-
шевно болни лица или друга здравствена установа 
на психијатриско посматрање заради вештачење на 
неговата пресметливост; 

3. трошоците зж превоз т обвинетиот до здрав-
ствената организација и обратно. 

Височината на трошоците од точка 1 и 2 за 
престој во здравствената организација за лекување се 
утврдува врз! основа на-сметката издадена од здра*-
ствената организација, а височината на трошоците 
за превозот со примена ца одредбата на член 9 од 
овој правилник, 
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Член 29 
Надоместокот за превоз на обвинетиот ги опфа-

ќ а издатоците за превоз со воз и брод од втора 
класа или автобус од местото на живеалиштетото 
односно престојувалиштето до местото каде што тре-
ба да се изведе процесното дејствие и обратно. 

На обвинетиот му се признава надоместок на 
трошоците за патување во километри, под условите 
пропишани во член 12 на овој правилник. 

Ако е издадена наредба за доведување на обви-
нетиот не му припаѓа надоместок за превозот. 

VII . НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРИВАТ-
НИОТ ТУЖИТЕЛ, НА ОШТЕТЕНИОТ КАКО ТУЖИ-

ТЕЛ И ОШТЕТЕНИОТ ВО КРИВИЧНАТА 
ПОСТАПКА 

! ' ^ 
Член 30 

Надоместокот на трошоците на приватниот ту-
жител, оштетениот како тужител и оштетениот и на 
нивните законски застапници ' и полномошници ги 
опфаќа трошоците за превоз, исхрана и ноќевање, 
кои се утврдуваат и одмеруваат според член 8 до 15 
на овој правилник. 

Приватниот тужител и оштетениот поканети во 
својство на сведоци имаат право на надоместок на 
трошоците што им се признаваат на сведоците. 

У Ш . НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРАН-
КИТЕ ВО ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

Член 31 
Кога странката, замешувачот односно законскиот 

застапник има право на надоместок на трошоците за 
превоз, исхрана и ноќевање или надоместок на ли-
чен доход или загубена заработувачка, тој надомес-
ток се определува според одредбите на член 8—17 на 
овој правилник. ^ 

IX. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УВИД 

Член 32 
Трошоците за излегување на лице место заради 

вршење увид и реконструкција на учесниците во пос-
тапката чие присуство е задолжително, се исплату-
ваат според прописите за надоместок на патните и 
дневните трошоци од средствата на судот што ја 

-води постапката, а се надоместуваат од страна на 
лицето задолжено да ги сноси трошоците. 

Ако времето поминато на увид надвор од прос-
ториите на судот е пократко од 8 часа, за секој по-
минат час на увидот се исплатува една десетина од 
височината на дневницата, независно од бројот на 
завршените предмети. 

X. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА: ПАТУВАЊЕ 
НА 'СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

! ј 
\ Член 33 

Надоместокот на трошоците за службените па-
тувања на судиите, спроводниците на обвинетите и 
на осудените лица и другите лица кои учествуваат 
во постапката се определува според општите акти 
на судот односно органот. 

XI. ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 34 
Во постапката за кривични дела з^ кои се гони 

по службена должност трошоците на учесниците во 
постапката како и трошоците за увид, патување на 
службените лица, доведување на обвинетиот и све-
докот и трошоците за лекување и превоз на обви-
нетиот се ицплатуваат однапред од средствата на 
судот што ја води кривичната постапка. 

Ако учесникот во постапката е во работен однос, 
износот на надоместокот на личниот доход и загу-
бената заработувачка ги исплатува судот односно 
органот што ја води кривичната постапка, по бара-
њето за рефундација поднесено до органот, органи-

зацијата на здружениот труд или друга самоуправа 
на организација или заедница или од работникот 
што самостојно врши дејност со личен труд со сред-
ства за работа во сопственост на граѓаните. \ 

I 
Член 35 

Ако странката е ослободена од плаќање на тро-
шоците на постапката според член 172 и 183 од За-
конот за процесната постапка, трошоците на учесни-
кот во постапката, како и трошоците околу вешта-
чењето ги исплатува судот од средствата наменета 
за таа цел. 

Член 36 
Судот со решение ќе определи од однапред вло-

жениот износ за плаќање на трошоците што ќе нас-
танат со изведувањето на доказите, одреден износ 
да им се исплати на сведокот, вештакот, толкувачот 
или преведувачот. 

По завршувањето на процесното дејствие судот 
во определен рок ќ е ја повика странката да ја до-
плати разликата во износот помеѓу првобитно вло-
жениот и потребниот износ за покривање на тро-
шоците, а д о колку вложениот износ е повисок раз-
ликата ќ е и се врати на странката. 

ч Член 37 
Ако според процесните одредби странката е ос-

лободена од плаќање на трошоците во постапката, 
трошоците на учесникот во постапката., како и награ-
дата на вештакот, толкувачот, постојаниот судски 
преведувач и стручното лице и трошоците на веш-
тачењето се исплатуваат од средствата на судот оп-
ределени за таа намена. 

Член 38 
Судијата за сите трошоци направени во постап-

ката составува трошковник на постапката, што се 
приложува кон списите на предметот, чии износи 
се земаат предвид при решавањето на предметот. 

Трошковник на постапката ќе состави и органот 
за внатрешни работи што ја води постапката, замо-
лениот суд што го презел процесното дејствие и ор-
ганот за внатрешни работи што го презел истраж-
ното дејствие, кои заедно со другите списи ќ е му се 
достават на судот. 

Замолениот суд односно органот пред кого се 
презема процесното дејствие, на учесникот во постап-
ката кој е во работен однос, .ќе му ги потврди по-
датоците од значење за остварување на барањето за 
рефундација за исплата на надоместок за личен до'-
ход и загубената заработувачка. 

Судот во својот попис на трошоците ќ е ги внесе 
износите за направените трошоци пред замолениот 
суд односно органот за внатрешни работи. 

АКО замолениот суд односно државниот орган 
е од друга социјалистичка република или социјалис-
тичка автономна покраина, судот односно држав-
ниот орган ќ е постапи согласно прописите за надо-
месток на трошоците што важат на подрачјето на 
замолениот суд или државниот орган. х 

Член 39 
Судот односно државниот орган од своите прес-

метковни средства ќе ги исплати трошоците за пре-
земеното процесно дејствие, а потоа ќ е бара од су-
дот односно органот по чие барање постапил да му 
ги надомести трошоците доколку тие однапред не 
му се предвидени за иеплатување. 

- Член 40 
Во постапката за кривични дела за кои се гони 

по приватна тужба, трошоците однапред ги испла-
тува: 

1. приватниот тужител — трошоците за превоз и 
доведување на обвинетиот и трошоците за толкува-
ње, до колку тоа го бара,-

2. лицето што предложило изведување на докази 
со сослушување на сведоци, вештаци, толкувачи, по-
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стојани судски преведувачи, стручни лица и увид на 
лице место, како и патните трошоци на службените 
лица. 

Ако во оваа постапка по службена должност е 
наредено преземање на дејствија што повлекуваат 
трошоци, нив ќе ги сноси странката во чиј интерес 
се преземаат дејствијата што се обезбедува со да-
вање на готови пари во потребниот износ за испла-
тување на трошоците. Ако дејствијата што се пре-
земаат се, во интерес на двете странки, ќе се опре-
дели секоја од странките4 'да го сноси половина од 
износот. 

Ако задолжената странка не е готова да ги сно-
си трошоците, тие ќ е се исплатат од' средствата на 
судот што ја води постапката, а потоа ќе се надо-
местат од лицето задолжено зa нивна исплата. 

Член 41 
Во процесната постапка, лицата кои се во ра-

ботен однос се повикуваат за сведочење, вештачење 
или преведување откако странката ќе вложи аванс 
како определен износ на име трошоци на постап-
ката. 

Член 42 
Во процесната постапка, по исклучок, од сред-

ствата на судот однапред се исплатуваат само тро-
шоците : 

а) за изведување на докази заради утврдување на. 
факти во врска со примена на прописите врз осно-
ва на кои странките слободно не можат да распола-
гаат со барањата што ги ставиле во текот на пос-
тапката, затоа што се во спротивност со позитивните 
прописи за самоуправните права на работните луѓе 
за располагањето со општествените средства и со 
други прописи и со правилата на моралот на соција-
листичкото самоуправно општество; 

б) кога - странката е наполно ослободена од пла-
ќање на трошоците на постапката, а од средствата 
на судот ќе се исплати аванс за трошоците на све-
доците, вештаците, за увид и за издавање на судски 
оглас, како и за фактичките издатоци за поставениот 
полномошник. 

Член 43 
За однапред исплатените трошоци од средствата 

на судот се составува и посебен попис на трошо-
ците, што се приложува кон судските списи, чии 
износи се земаат предвид при одлучувањето за тро-
шоците во постапката. 

Член 44 
Учесниците во постапката можат да бараат од-

напред да им се исплати потребниот износ на тро-
шоците за патување, а на вештаците и трошоците за 
вештачење. 

ХИ. Р О К О В И 

Член 45 
Барањето за надоместок на трошоците односно 

исплатата на наградата, учесникот во постапката и 
лицето кое помагало при вештачењето, го поднесу-
ваат веднаш по извршеното дејствие, даденото об-
јаснение односно помагање. 

На лицата од став 1 на овој член веднаш им се 
издава и потврда за времето што го поминале со 
учество во преземањето на дејствието. 

Потврдата што му се издава на учесникот, на 
лицето треба да му послужи како доказ пред орга-
нот, организацијата на здружен труд или друга са-
моуправна организација или заедница односно пред 
лицето кое самостојно врши дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓани, за да го ост-
вари правото на рефундација. 

Потврдата содржи податоци за времето поми-
нато на пат од местото на живеалиштето односно 
престојувалиштето до судот и обратно и за време-
то на учеството во процесното дејствие. 

Државните органи, организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедници 
кои имаат право на надоместок на трошоци за на' 

града за извршеното вештачење или на- надоместок 
за лечење на обвинетиот, барањето го поднесуваат 
во рок од 30 дена од денот на извршеното врачува-
ње, односно од отпуштањето на обвинетиот од здрав-
ствената установа. 

Државните органи, организациите на здружениот 
труд, другите организации и заедници како и лица-
та што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства во сопственост на граѓани како и други 
учесници во постапката кои имаат право иџ надо-
месток на трошоците, поднесуваат докази за изда-
тоците и направените трошоци. 

XIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Одредбите на овој правилник соодветно ќе се 

применуваат во вонпроцесната и извршната пос-
тапка. * , 

• Член 47 
Со влегувањето во сила н& овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за надоместок' на тро-
шоците во кривичната и процесната постапка пред 
редовните судови и во постапката за стопанските 
престапи пред стопанските судови („Службен весник 
на СРМ" бр. 12/79 И 19/86). 

Член 48 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-2277 
15 февруари 1988 година 

Скопје 
Републички секретар за 
правосудство и управа, 

Михајло Маневски, е. р. 

190. * 
Врз основа на член 12 од Законот за заштита 

при работа („Службен весник на СРМ" бр. 17/87), 
Републичкиот комитет за труд, по прибавено мисле-
ње од Сојузот на синдикатите на Македонија и Сто-
панската комора на Македонија, на седницата одр-
жана на 29 февруари 1988 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЅА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ТОВАРАЊЕ И 

ИСТОВАРАЊЕ НА ТОВАР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се регулира 

заштитата при работа при товарање, и истоварање 
на товар во транспортните средства на патниот, же-
лезничкиот и воздушниот сообраќај. 

Со овој правилник се регулира и заштитата при 
работа при товарање и истоварање на товар во ра-
ботните и помошните простории. 

Член 2 
Како работи на товарање и истоварање на товар, 

во смисла на овој правилник, се сметаат работите на 
рачното, полумеханизираното и механизираното то-
варање и истоварање на товар во превозните сред-
ства на патниот, железничкиот и воздушниот сооб-
раќај . 

Член 3 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на 

организациите на здружен труд и работодавците кои 
вршат работи на товарање и истоварање на товар, 
на организации кои проектираат и изработуваат ору-
дија за товарање и истоварање товар, како и на 
организациите кои проектираат, градат и реконструи-
раат инвестициони објекти во кои се вршат работи 
на товарање, истораран>с и складиштен* на товар. 
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Член 4 
Правилата за заштита при работа при товарање 

и истоварање на товар, кои не се утврдени со закон, 
овој правилник, други прописи, стандарди и технич-
ки нормативи, ги утврдуваат организациите и рабо-

( тодавците со примена на општо познати правила за 
заштита при работа. 

При товарање и истоварање на радиоактивни, 
експлозивна лесно запаливи и други Опасни мате-
ријали, се применуваат правила за заштита при ра-
бота утврдени во посебни прописи. 

II . ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЗАШТИТА 
ПРИ РАБОТА 

< 1. Заеднички одредби 

Член 5 
При товарање и истоварање на товар мора прет-

ходно да се прегледаат работните места и да се 
отстранат евентуалните недостатоци кои би можеле 
да ја загрозат безбедноста на работниците при р а : 
бота. 

Член 6 ^ 
На , местата на кои се врши товарање и истова-

рање на товар забрането е присуство и задржување^ 
на лица кои не работат на таквите работи. 

Член 7 
Амбалажата на товарите кои задолжително се па-

куваат мора да биде наменска, неоштетена и без-
бедна за товарање и истоварање. 

Член 8 
При товарање и складирање на, товари, од разли- . 

чен вид товарите задолжително се слагаат според 
обликот, големината и материјалот, со тоа што нај-
првин се слагаат товарите со поголема тежина. 

Товарите мора да-бидат стабилно сложени и нив-
н а т а стабилност се проверува редовно пред и во 
текот на работата со нив. 

Член 9 
При товарање и истоварање на лабави (растре-

сени) товари, забрането е поткопување на товарот. 

Член 10 
Меканизираното товарање на товар во транс-

портно средство и неговиот истовар од таквото срод-
ство, со помош на дигалки, преносни "траки, утова-
рувачи или слични уреди, мора да се изврши по 
однапред утврдена технологија на работата. 

Член 11 
Висината на н а л о ж е н и о т товар на товарно — 

истоварните површини при механизираното товара-
ње и истоварање мора да биде во согласност со 
техничките можности на механизираните средства за 
работа. • ' 

Член 12 
Забрането е со помош на дигалки и други меха-

низирани средства да се подигаат товари прекриени 
со земја, песок Или друг материјал, односно товари 
кои се прицврстени, залепени, меѓусебно поврзани 
и ел. 

Член 13 
-- Забрането е со механизираните средства за то-

варање и истоварање (вилушкари, дигалки, туркачи, 
трактори и други преносни и превозни средства) да 
се врши превоз на лица, освен лицата за кои на тие 
средства е обезбедено дополнително седиште. 

Член 14 ^ 
Правилата за заштита при работа пропишани за 

работни и помошни простории и простори, во поглед 
да распоредот, ширината, квалитетот, обележување-
то, означувањето и осветлувањето на внатрешните и 
надворешните сообраќајници, товарно-истоварните 
површини, премини, платформи, товарно-истоварни 

мостови и галерии, на соодветен начин се приме-
нуваат и при вршење на работите на товарање и' 
'истоварање товар. 

2. Рачно товарање и истоварање на товар 

Член 15 
Рачното товарање и истоварање на товар е доз-

волено ако: 
— тежината на товарот не применува 25 кг; 
— оддалеченоста на која товарот се пренесува 

не е поголема од бо м и 
— ако висината на слагањето на товарот не е 

поголема од 1,5 м. 
Ако товарот од став 1 на овој член се прене-

сува на површина под нагиб до '25°, оддалече-
носта на која товарот се пренесува не .може да биде 
поголема од 50 м, а должината на теренот под на-
клон не поголема од 25 м. 

По исклучок, во (^редени случаи утврдени во 
самоуправниот општ акт на организацијата, под ус-
ловите утврдени со овој правилник, може да се 
организира рачно пренесување на одреден вид на 
товар и потежок од 25 кг, но не потежок од 50 кг. 

Рачно пренесување, товарање и истоварање на 
товар потежок од 50 кг под било какви услови е за-
брането. 

Член 16 
При рачно товарање и истоварање на товар во 

валкаста амбалажа (буриња, ролни, бали и ел.), за" 
негово товарање во транспортните средства или 5а 
истоварање од таквите средства, с а помош на вала-
ње на товарот, мора да се користат посебно израбо-
тени направи кои на сигурен начин се потпираат , на 
транспортното средство. 

Ако подот на с к л а д и ш т е н не се наоѓа на исто 
ниво со подот на транспортно™ средство, товарање-
то и истоварувањето на товарот во валкаста амбала-
ж а може да се врши рачно само доколку товарот не 
е пртежок од 20$ кг и ако е обезбеден соодве;ген 
нагиб. 

Член 17 
Товарање на валкасти товари во транспортно 

.средство и .нивниот истовар на товарно-истоварните 
површини, мора да се врши така што таквите това-
ри ~ се поставуваат вертикално или се обезбедуваат 
со посебни клинови кои го спречуваат нивното по-
местување. 

Товарите од став 1 на овој ^лен, кои содржат 
отровни, лути и нагризувачки течности мора да се 
постават така да наивниот , отвор биде одгоре и да 
е оневозможено п о т е р у в а њ е на течноста. 

Член 18 
Ако товарањето и истоварање™ на в а л к а н и т е то-

вари се врши рачно, со нивно валање по подот, ра-
ботниците мора да се наоѓаат од двете - страни на 

/справата која се користи при таквата работа. 
При валањето на товарот од став 1 на овој член 

по рамни површини, 'работниците мора да се нао-
ѓаат зад товарот. - ' 

Член 19 
Пренесувањето на лути и нагризувачки течности 

г,о стаклена и синтетичка амбалажа, тешки над 10 
кг мора да го вршат два работника. 

При рачното пренесување на стаклените садови 
со лути и нагризувачки течности, мора претходно 
да се утврди исправноста на заштитната амбалажа и 
нејзините рачки. 

Пренесувањето на садовите со лути и нагризу-
вачки течности на грб или в раце е забрането. 

Член 20 
Бочви, буриња и сандаци со лути и рагризувач-

ки материи не смеат да се превртуваат, тркалаат 
односно туркаат, туку можат само да се пренесуваат. 
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Член 21 
Станбената амбалажа во која се наоѓаат лути и 

нагризувачки течности мора" да е затворена и заш-
титена со облога од соодветен материјал, а при пре-
возот во транспортното средство мора да биде обез-
бедена од поместување. ' 

' 1 Член 22 
Ако пренесувањето на лути и нагризувачки теч-

ности се врши во амбалажа од стакло, синтетички 
материјали и ел. рачките на таквата амбалажа мора 
со својата цврстина да одговараат на тежината на 
товарот и да бидат добро прицврстени за амбала-
жата. 

Пренесувањето на течноста од став 1 на овој 
член мора да се врши со употреба на количка, но-
силка и слични направи кои задолжително мора да 
имаат преносни лежишта, обложени со мек матери-
јал, за сместување на амбалажата. 

Член 23 
Товарање, истоварање и превоз на плински бо^ 

ци под притисок мора да се врши на следниот на-
чин : ' 

— боцата не смее да се фрла и тркала, 
— вентилите на полните и . празните боци мора 

да се затворени и заштитени со метални капи, 
— боците мора да се обезбедат од поместува 

ње и меѓусебно судрување при транспортот, 
— полните боци мора да се транспортираат во 

лежечка положба освен боците со пропан и бутан 
кои задолжително се транспортираат во стоечка по-
ложба И 4 1 

— боците со плин под притисок мора да се 
заштитени од влијание на сончевите зраци и од 
други извори на топлина. 

з. Работа со транспортери 

Член 24 
Транспортерите со траки, синџири и слични сред-

ства за пренесување на товар, мора да се постават 
така што од едната нивна странах остане слободен 
простор за поминување во ширина најмалку 1 метар. 

Транспортерите со трака широка преку 800- мм 
мора да имаат можност за пристап на траката од 
двете страни. 

Член 25 
Кај подвижните транспортери со уред за менува-

ње на аголот на наклонот на траката, мора да по-
стои и уред за утврдување на положбата на накло-
нот на страната во текот на едќа работна операција. 

Транспортерите од став 1 на двој член можат 
да се преместуваат само со спуштена трака во крај-
на долна положба. 

Забрането е преместување на подвижните тран-
спортери за време на работата. 

I 
Член 26 

При пуштањето на траката на транспортерот во 
погон не е _ дозволено траката да се повлекува или 
на друг начин да се помага нејзиното задвижување. 

г 

Член 27 
За време на работата на транспортерот не им .е до-

зволено на работниците да стојат во зоната на опас-
носта, да ја чистат траката и валците, ниту да вр-

. шат било какви поправки на транспортерот. 

Член 28 
Вклучувањето и исклучувањето на транспортерот 

може да го ч врши само за тоа одредено лице кое 
е должно, пред пуштањето на транспортерот во ра-
бота, да ја провери неговата исправност и да ги 
отстрани сите лица кои се наоѓаат ве зоната на 
опасноста. 

Член 29 
Уредите за вклучување и исклучување на тран-

спортерот мора да се * конструирани и изведени на 
соодветни места, така да, во случај на опасност, 
овозможуваат брзо запирање на транспортерот. 

Член 30 
Стабилните транспортери со челична конструк-

ција, поставени на надворешен простор, мо$а да се 
заштитени од атмосферски празнења преку зазем-
јувач. 

Транспортерите од став 1 на овој член мора да 
имаат изведена водотесна електрична инсталација 

Член 31 
Транспортерите кои користат електрична енер-

гија, мора да имаат заштитна метална конструкција 
за избегнување на допир со превисок напон. 

Ако транспортерите се наоѓаат на отворен про-
стор, металната конструкција на транспортерот мо-
ра да биде споена со заземјувачот на громобранска-
та инсталација. 

4. Работа со вилушкари ' 

Член 32 
Вилушкарот може да се движи само по површи- ' 

ни чија носивост одговара на вкупното оптоварува-
ње на вџлушкарот со товарот. 

Член 33 
Површината по која се движи вилушкарот мора 

да биде изведена и одржувана така да одговара на 
техничките карактеристики на вилушкарот и на ви-
дот на товарот кој се пренесува. 

Член 34 , 
Возачот на вилушкарот е должен да го употре-

бува вилушк^арот според неговата намена и на на-
чин со кој се обезбедува сигурна работа. 

Забрането е со вилушкарог да управуваат ра-
ботници кои за тоа не се стручно и здравствено 
оспособени. 

Вилушкарите кои- не се користат мора да бидат 
заклучени. 

Член 35 
Товарот кој се пренесува со вилушкарот мора 

д а , се насложи на палети или подлошки кои овоз-
можуваат сигурен зафат на товарот со вилушката. 

При симнувањето на товарот од наслагати, за-
фатната вилушка не смее да се турка во товарот 
ако меѓу насложсните редови не постои слободен 
простор за поминување на-вилушката. 

\ 
Член 36 

Товарот на зафатната вилушка мора да биде 
распореден рамномерно на двата крака на вилуш-
ката и да лежи наслонет на задниот дел на носа-
чот на вилушката. 

Член 37 
Товарот на вилушката не смее да го заклонува 

видикот на возачот на вилушкарот. 
Ако при пренесувањето на товарот не може да 

се избегне запленувањето на видикот на возачот, 
лицето одредено за тоа мора да дава договорени 
сигнали при подигањето и пренесувањето на товарот. 

' 
Член 38 

Висината на товарот кој се пренесува на вилуш-
ката зависи од карактеристиките на вилушкарот, 
видот и обликот на товарот, наклонот и состојбата 
на сообраќајницата чи неговата стабилност. 

Член 39 
Пренесувањето на товар со вилушкар мора да се 

врши со спуштени вилушки кои се навалени спрема 
конструкцијата н^ вилушкарот. 

Висината на товарот над подлошката мора да 
биде таква да го оневозможува удирањето и запну-
вањето на товарот, 
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Член 40 
Забрането е со вилушкарот да се извлекува и 

турка товар, или товарот да се подига, спушта и пре-
несува обесен за вилушката. / 

Член 41 
Во просторија во која е можно присуство на екс-

плозивни и лесно запаливи гасови како и во затво-
рена работна просторија, не смеат да се употребу-
ваат вилушкари со внатрешно согорување. 

Ако вилушкарите се користат по неповолни вре- -
менски прилики и во услови на ниски температури, 
присуство на хемиски и други штетности, наќе и во 
други слични околности, мора на соодветен начин 
да се применуваат правилата за заштита при работа 

ч кои со овој правилник се утврдени за* работа со 
тракторите и утоварувачите. 

Работа со дигалки, автодигалки и лифтови 

Член 42 
При товарање и истоварање н а товар со помош 

на дигалка се применуваат пропишаните правила 
за заштита при работа за соодветниот вид на ди-
галка и одредбите на овој правилник. 

Дигалките од став 1 на овој член можат да се 
употребат само според намената и упатствата на 
производителот. 

Член 43 
Средствата за зафаќање на товарот мора да 

имаат ознака за допуштеното оптоварување. 
Товарот мора да биде зафатен така да џе може 

да дојде до негово растурање или испаѓање од за-
фатното средство. 

Член 44 
Ако при пренесувањето на товарот настане оште-

тување на дигалката или на нејзиното зафатно сред-
ство, работата со дигалката задолжително се преки-
нува додека не се отстранат настанатите оштетувања. 

Член 45 
Ако со дигалката се пренесува товар во амбала-

жа, мора амбалажата да биде исправна, да има оз-
нака за тежината и содржината, а по потреба и 
податоци за големината на товарот. 

Товарот во амбалажа мора да биде зацврстен 
така да не се поместува. 

Член 46 4 

Товарот мора да се з а ф а ќ а така да неговото 
тежиште се наоѓа вертикално под куката на дигал-
ката. 

Пред пренесувањето на товарот мора да се ут-
врди, дали и(^гиот стабилно виси на куката од ди-
галката, односно дали зазел правилна положба и не 
се ниша. 

Член 47 
За товарање и истоварање на плински боци под 

притисок со дигалка мора да се користат сандаци, 
челични мрежи и ДРУЈЧЈ соодветни средства за без-
беден пренос на боците. 

Член 48 
При товарање и истоварање на долги товари со 

помош на дигалка, мора товарите на краевите да 
бидат врзани со јажиња заради спречување на нив-
ното слободно вртење. 

Работниците кои ги држат краевите на јажињата 
мора да стојат надвор од манипулативниот простор 
на дигалката. 

Член 49 
Работниците кои вршат товарање и истоварање 

товар со дигалка, м о р а да го напуштат манипулатив-
ниот простор на дигалката штом товарот се подиг-
не над подлогата на висина поголема од 10 см и 
не смеат да влегуваат во манипулативниот простор 
на дигалката додека товарот не се спушти на висина 
до 10 см над подлогата на која се остава. 

При товарање и истовар на товар од * камион, 
вагон или друго превозно средство, работниците мо-
ра да се оддалечат од товарот на растојанието кое 
е вон зоната на опасноста. 

Ако товарот се утовара или истовара во близина 
на ѕидови од градежни објекти или други тврди 
препреки, работниците не смеат да се наоѓаат меѓу 
товарот и ѕидот, односно другите препеки, како не 
би дошло до вклештување меѓу товарот и препре-
ката. 

Член 50 
При маневрирање со автодигалка во близина на 

електрични водови под напон, автодигалката мора да 
биде поставена така да е исклучена можноста за 
нејзино приближување или допир со електричните 
водови. 

Дизаличарот мора да е запознат со дозволената 
оддалеченост на автодигалката од електричните во-
дови. 

Член 51 
При товарање на товарот во специјални дигалки 

(лифтови),, мора да се води сметка за рамномерното 
распоредување на товарот по подот на лифтот. 

Товарот во кабината на лифтот мора да биде 
обезбеден од поместување и рушење. 

Член 52 
При товарање и истоварање на товар во лифтот, 

забрането е удирање со товарот или возилото по 
страните на кабината на лифтот или неговата кон-
струкција. 

Член 53 
При товарање и истоварање на товар во лифто-

ви со помош на вилушкар, подот на лифтот мора да 
биде на исто ниво со површините од кои се врши 
товарање или врз кои се врши истоварање на това-
рот. 

Доколку не е возможно да се обезбеди точно 
пристанување на кабинета на лифтот во однос, на 
нивото на површините од која се утоварува или 
истоварува товарот, потребно е разликата во ниво-
то да се совлада со соодветна подлога. 

Точноста на пристанувањето на кабината на 
лифтот од ставот 2 на овој член не смее да , отста-
пува повеќе од ± 70 мм, без оглед на оптоварува-
њето на лифтот. 

6. Работа со контејнери 

Член 54 
Товарот во конт,ејнерот мора да се намести така 

да притисокот на подот и ѕидовите биде што по-
рамномерен. 

Товарот во контејнерот мора да биде осигурен 
од поместување, а помеѓу товарот и вратата на кон-
тејнерот мора да се остави слободен простор од 
најмалку з см. 

Член 55 
По завршеното товарање на товарот во контеј-

нерот, мора да се провери дали се правилно затво-
рени вратите односно страните на контејнерот. 

Член 56 
Пред товарање™ на контејнерот во транспорно-

то средство мора да се провери исправноста на 
контејнерот. 

Ако со проверката се утврди дека контејнерот 
не е исправен или ако му се оштетени страните 
или вратите, не смее да се товари во транспортно™ 
средство. 

Член 57 
Утоварот и истоварот на контејнерот се врши со 

механизирани средства наменети за таа цел. 
Ако утоварот и истоварот на контејнерот од 

транспортно™ средство не се врши со употреба на 
средства од ставот 1 на овој член, на работникот 
ко ј го врзува контејнерот мора да му се обезбеди 
сигурен пристап на контејнерот со помош на скали 
или други помошни средства, 
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7. Работа со утоварувачи 

Член 58 
Утоварувачите како самоодни машини кои се 

движат на тркала или гасеници, а служат за това-
рање на растурени односно распаднати и други то-
вари во превозни средства, мора да се користат 
според нивната намена и техничките упатства на 
производителот, особено во поглед на допуштената 
носивост и допуштениот агол на наклонот на теренот 
по кој се движат. 

Член 59 
Утоварачот мора да биде така изведен и опре-

мен со заштитни направи, да ротационите и други 
подвижни делови за време на работата не го загро-
зуваат ракувачот на машината. 

Член 60 
Седиштето на возачот мора да биде изведено 

така да му овозможува на возачот несметан при-
стап до сите команди за лесно и сигурно управува-
ње на машината и несметан видик на сите страни 
и го оневозможува испаѓање™ на возачот на нерав-
нини и при нагло вртење. 

Седиштето на возачот мора да овозможува згод-
на положба на телото и да се приспособува според 
висината и телесната тежина на возачот, а со сво-
јата конструкција (тапацир, вградени опруги и амор-
тизери) да. го отстранува неповолното дејствување 
од потреси и удари до кои доаѓа при работа и за 
време на возење. 

Член 61 
На утоварувачот мора да бидат вградени ' ска-, 

ли или ногостап со ракофат за качување односно 
слегување од управуваното место на машината. 

Член 62 
За заштита на ракувачот од временски непогоди 

и прашина, утоварувачот мора да има кабина од 
која е овозможена добра видливост на сите страни. 

Прозорите на кабината мора да бидат изведени 
од сигурносно стакло со бришачи на ветробаните. 

Утоварувачот мора да има звучен сигнал. 
За ноќна работа, утоварувачот мора да биде 

снабден со расветни тела за осветлување на работ-
ниот простор и премините по кои се движи. 

Член 63 
Ако товарањето и истоварањето со Утоварувачот 

се врши над главата на возачот, мора утоварувачот 
да има цврст кров над седиштето на возачот кој 
целосно ќе го заштити возачот и уредите за раку-
вање од евентуално паѓање на товарот. 

/ Член 64 
Пред почетокот на работата со утоварувачот, 

ракувачот мора да ја провери исправноста на уре-
дите за подигање и пренос на товарот во неоптова-
рена состојба, со подигање и спуштање на зафатно-
то средство. 

Почетокот на работа со утоварувачот, ракувачот 
мора да го означи со звучен сигнал заради пред-
упредување на присутните работници. 

За време на работата, во маневарскиот простор 
на утоварувачот не смеат да се наоѓаат работници 
ниту други лица. 

Член 65 
За време на прекин на работата, "ракувачот мо-

ра да го спушти зафатното средство на земја, да 
го исклучи моторот на утоварувачот, го осигури од 
евентуално поместување и задвижување и ја заклучи 
кабината на утоварувачот. 

8. Товарање и истоварање на товар во превозни 
средства на патниот, железничкиот и воздушниот 

сообраќај 

Член бб 
Пред почетокот на товарање™ или истоварува-

њето на товарот од превозното средство, во завис-

ност од видот на товарот мора да се преземат 
следните мерки за заштита при работа": 

— да се обезбеди исправноста на товарните по-
вршини (исправноста на подот, подлогите и повр-
шините и се отстранат остатоците од товар, амбала-
жа и др.); 

— да се утврди дозволената носивост на подот 
во однос на тежината на товарот и механизираното 
средство; 

— да се обезбеди добра осветленост на работ-
ниот простор; 

— да се обезбеди проветрување (природно или 
вештачко) на работниот простор; 

— да^ се обезбеди возилото од евентуално помес-
тување и се запре работата на моторот на превоз-
ното средство; 

— да се провери исправноста на товарот, него-
вата положба и стабилност, а особено, промени на 
товарот (расипување, загадувања и ел.) кои можат 
да го загрозат здравјето и животот на работниците. 

За сето време на траењето на товарањето од-
носно истоварање™, забранета е поправка на било 
кои делови на превозното средство или негово снаб-
дување со гориво и др. работи кои би можеле да 
предизвикаат пожар или експлозија доколку се ра-
боти со лесно запаливи и експлозивни материи. 

а) Товарање и истоварање на товар во превозни 
средства на патниот сообраќај (товарни моторни 

возила) ~ ^ 

Член 67 
Возачот на товарното моторно возило мора 

при товарањето и истоварање™ на товарот да ги 
предупреди работниците на специфичностите на во-
зилото и товарот, да го обезбеди возилото од по-
местување и да го користи возилото само за тран-
спорт на оние товари кои одговараат на техничките 
карактеристики на возилото, специфичноста на то-
варот и дозволената носивост на возилото. 

Член бб 
Работниците кои се распоредуваат на моторните 

возила заради вршење на работите на товарање и 
истоварање мора претходно да се запознати со на-
чинот на работата, опасностите и мерките за зашти-
та при работа. 

Помошните работници, сигналист^ врзувачи на 
товарот и други работници кои се распоредуваат на 
класични или специјални моторни возила мора, прет-
ходно да се оспособени за безбедно вршење на так-
вите работи и запознати со опасностите кои можат 
да произлезат и мерките за заштита при работа кои 
треба да се применат. 

Член 69 
Н а товарно-истоварните површини и на приодите 

кон таквите површини и сообраќајниците во кругот 
на организацијата, мора да се постават соодветни 
ознаки и сообраќајни знаци. 

Ако на товарно-истоварните површини,' приодите 
и сообраќајниците од ставот 1 на овој член вози-
лото се движи наназад, маневарот треба да се врши 
со помош на друго дице кое се наоѓа надвор од во-
зилото и на возачот му дава одредени договорени 
знани. 

Член 70 
По правило, движењето на .возилото на товарно-

истоварните површини, на приодите кон таквите по-
вршини и на сообраќајниците во кругот на органи-
зацијата, треба да биде едносмерно. 

Двосмерно движење на возилата на површините 
и сообраќајниците од став 1 на овој член може да 
се дозволи^ само доколку нивната ширина овозмо-
жува несметано и безбедно двосмерно движење на 
возилата. 

Брзината на движењето на возилата на површи-
ните и сообраќајниците од став 1 на овој член не 
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смсе да биде поголема од 10 км/час, а во затворе-
ните складишта и магацини до 5 км/час. 

Член 71 
На товарно истоварните површини растојанието 

помеѓу возилата кои стојат во колона не .смее да-
виде помало од 1 м, а растојанието помеѓу возилата 
кои стојат едно до друго не смее да биде помало 
од 1,5 м. 

Член 72 
Ако, товарање™ или истоварање™ на товарот се 

врши од перон, платформа или рампа, возилото 
мора да биде поставено непосредно до перонот, 
платформата или рампата но исто ниво. 

Доколку не е возможно да се обезбедат усло-
вите од став 1 на овој член, тогаш мора да се по-
стави сигурно средство за совладување на растоја-
нието и разликата во нивото. 

Член 73 
Возачот мора да биде кра ј , возилото за сето 

време на товарањето и истоварање™ на возилото 
и да дава упатства на. транспортните работници за 
начинот на кој треба да го вршат товарање™, од-
носно истоварањето на товарот од возилото. 

Возачот не смее да допушти товарање на во-
зилото, ако на товарот или неговата амбалажа утвр-
дил недостатоци кои можат да влијаат на безбед-
носта на утоварот, истоварот и превозот на товарот. 

Член 74 
Товарот во возилото мора да биде обезбеден 

од поместување за време на превозот. 
, На товарната површина на возилото товарот 

се распоредува рамномерно по целата површина и 
мора да биде сложе*} така да ј а ' обезбедува стабил-
носта на товарот и возилото за време на превозот. 

Товарот не смее да се потпира на кабината на 
возилото. 

Член 75 
Пред да започне истоварањето задолжително се 

утврдува состојбата на товарот, а особено евентуал-
* ното поместување на товарот во возилото при пре-

возот, што би можело да доведе до загрозување 
на животот и здравјето на работниците за време на 
истоварање™ на товарот од возилото. 

Член 76 
' Ако товарот се потпира на страните од санда-

кот на товарното возило, најпрвин мора да се осло-
бодат страните од товарот, а потоа да се пристапн-
ион отворање на сандакот. 

По правило, страните на сандакот ги отвораат 
два работника. 

Член1 77 
Товарање и истоварање на товар во парчиња се 

врши со спуштени страни на возилото заради без-
бедна манипулација со товарот. 

- Ако товарање.™ и истоварање™ од став 1 на 
овој член се врши со дигалка или на друг начин кој 
обезбедува сигурна работа, може товарање™ и ис-
товарање™ да се врши, и без спуштени страни на 
возилото. 

При вршењето на работите од став 1 и 2 на 
овој член, работниците не смеат да стојат на това-
рот ако .постои можност од негово поместување и 
паѓање на работниците, или ако товарање™ и исто-
варање™. се врши со дигалка при што постои опас-
ност од паѓање на товарот врз работниците. 

Член 78 
Возилата наменети за превоз на долги товари 

мора- ,да . бидат прилагодени за таа намена и опре-
мени со посебни рачки на кои товарот ќ е може да 
се наслонува за време на превозот. 

Висината на товарот на возилата од став 1 на 
овој член не смее да ја преминува висината на вгра-
дените рачки. Рачните на горниот к р а ј мора да се 
поврзани со ланци, 

При превозот на покуси товари мора да се 
обезбеди наслонување на ,товарот на најмалку две 
рачки. 

При истовремен превоз на подолги и покуси 
товари, покусите товари мора да бидат ставени над 
подолгите товари. 

Ако за превоз на товари од став 1 на овој 
член се користат класични возила, мора, со ланци, 
челични јажиња или на друг начин да се обезбеди 
потполна стабилност на товарот при превозот. I 

Член 79 
Товарање™ на товар во приколки на зглобни 

камиони (шлепери) мора да се врши така да се 
овозможи слободно скршнување на возилото во од-
нос на товарот во приколката. 

Товарот на приколката на камионите од став 1 
на овој член мора да биде зацврстен за да не дојде 
до негово поместување кон кабиџата на возилото за 
време на возење или при нагло кочење. 

? Член 80 
При употреба на трактор со приколка за това-

рање, истоварање и превоз на товар, мора да се 
постапи според упатството на производителот во по-
глед на намената, дозволената влечна сила на трак-
торот и дозволената носивост на приколката. 

Член 81 
/ 

Возење и свртување на трактор со приколка на 
терен, со наклон може д а се врши само доколку 
се преземени мерки да не дојде до превртување на 
тракторот или приколката. 

Член 82 
Ако тракторот со приколка се користи за това-

рање, истоварање и превоз на товар по неповолни 
временски прилики, мора да има вградена кабина 
за заштита на возачот од временските неприлики. 

Кабината од ставот 1 на овој член мора да има 
безбедносно стакло на ветробранот и прозорите и 
вграден бришач на ветробранското стакло. 

Ако тракторот со приколка се користи за това-
рање, истовар и превоз на товар во услови на ниски 
температури, кабината на возачот мора да има и 
загревање. 

Член 83 
Кога превозот На товар во прав и слично се 

врши со автоцистерни, силоси и други специјални 
возила, членовите на посадата на тие возила се 
должни по извршеното товарање да проверат дали 
се затворени сите отвори и вентили ,на возилото. 

На автоцистерните за - превоз на прашкасти и 
раздробени товари, забрането е да се отвораат отво-
рите кога цистерната се наоѓа под притисок. 

Работникот задолжен за отворање на отворите 
на цистерната од став 1 на овој член должен е да 
провери на манометарот дали притисокот на воз-
духот во цистерната и инсталацијата (цевките за 
транспорт) е изедначен со воздушниот притисок. 

6) Товарање и истоварање на товар во возила на 
железничкиот сообраќај 

/ 
Член 84 

При работа на товарање и истовар на товар 
во железничките транспортни средства се примену-
ваат одредбите од Правилникот за посебните мерки, 
за заштита при работа во железничкиот сообраќај , 
правилата за заштита при работа утврдени во ак-
тите на железничките транспортни организации и 
одредбите за заштита пропишани со овој правилник. 

Член 85 
Товарање и истоварање на товар во железнички-

те транспортни средства мора да се врши по упат-
ства и под контрола на стручно и оспособено лице, 
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Член 86 
Работниците кои вршат товарање и истоварање на 

товар на железничките транспортни средства не смеат 
да се наоѓаат помеѓу транспортните средства, поме-
ѓу транспортните средства и складишните односно 
товарните рампи, ниту на други места во зоната на 
манипулацијата со товарот. , 

Ако товарањето и истоварањехо се врши со ди-
галка забрането е работниците да се задржуваат под 

• товарот на дигалката. 
Член 87 

Товарот кој се истоварува од железничкото тран-( 
спортно средство мора да се одлага на оддалече 
ност од најмалку 2 м од надворешната страна на 
шините до висина од 1.2 м. 

Ако товарот од став 1 на овој член се слага на 
висина преку 1,2 м, мора да биде оддалечен од 
надворешната страна на ч шините најмалку 2,5. м. 

Член 88 
' При рачно товарање и истоварање на железнич-

ки шини и други профили од отворени вагони мора' 
да се користат водилици — косини и то^: 

— за должина до 12 м, мора да се постават две 
ВОДИЛИЦИ; 

— за должина од 12 до 18 м — три водилИци и 
— за должина преку 18 м — четири водилици. 
Водилиците мора да се постават на "вагонот така 

површината на налепувањето да биде најмалку 20 
см и мора да бидат 'обезбедени од поместување. 

^ Член 89 
Поставувањето .на вагонот на товарно истовар-

ните површини се врши, по правило, со локомоти-
ва, влечно железничко возило или со помош на 
трактор. ~ х 

Ако вагонот поради товарање и истоварање на 
товарот се поставува рачно, со оваа работа мора 
да раководи стручно лице оспособено за безбедно 
вршење на тие работи. 

Маневрирање"™ на вагонот со трактор, возило, 
сточна запрега и човечка, сила, може да се врши 
само доколку со посебно упатства е предвидено за 
поедини колосеци. . 

в) Товарање и истоварање на товар во возила на 
воздушниот сообраќај 

Член-90 
При работа на товарање и истоварање на товар 

во возилата на воздушниот сообраќај се примену-
ваат правилата за заштита при работа пропишани со 
овој правилник, со посебни прописи и правилата за 
воздушен сообраќај. 

Работниците кои вршат работа на аеродром мо-
ра да се придржуваат на прописите за воздушниот 
сообраќај и на прописите за работа на воздухоплов-
но пристаниште. 

Члкн 91 
При вршење на работи на товарање и истова-

рање на товар на аеродромските платформи не е 
допуштено пушење, палење оган или работа со от-
ворен пламен и оставање на предмети кои можат да • 
ја загрозат безбедноста на лицата и воздухопловите. 

Член 92 • 
Работниците кои вршат работи на товарање и 

истоварање на товар на аеродромот, должни се за 
време на работата да носат пропишана облека и 
обувки. 

Член 93 * 
Товарање и истоварање на товар Ј^о^ќе да се 

врши само на аеродромската платформа одредена за 
паркирање на воздухоплови • и 4 под постојана кон-
трола и раководства на одреден стручен работник. 

Член 94 
Товарање и истоварање на товар и снабдување 

на воздухопловот со гориво мора да се изврши пред 
влегувањето на патниците во воздухопловот, ако со 
посебен пропис не е поинаку одредено. 

• Член 95 
Товарање и истоварање на експлозив и други 

опасни материи во воздухопловот мора да се врши 
во согласност со посебните прописи и во присуство 
на пожарниќари. 

Член 96 
Средствата за работа кои се користат при то-

варање и истоварање на товар на аеродромската 
платформа и во складиштата, како што се товар-
џата платформа, товарните колички, дигалките, са-
*моодните подвижни траки, тракторите за влечење, 
тегначите на авиони и др., мора да се користат во 

. согласност со Упатствата на производителот, а спо-
ред самоуправниот општ акт на воздухопловната 
организација, со кој се регулираат безбедните усло-
ви при работа и начинот на манипулирање со това-
рот ка ј различни типови на воздухоплови, .како и 
видот, големината, тежината и тежиштето на това-
рот кој се натоварува или истоварува. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 97 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник, на СР 
Македонија". 

Бр. 03-640/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

<147. 
Врз основа на член 35 од Законот за старосното 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СР1М" бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Стату-
тот на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за старосно осигурување на земјоделците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/82), а во согласност 'со 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосно осигурување на земјодел-
ците, на седницата одржана на 2 март 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земјодел-
ска дејност, земјоделците — Јлави на семејствата кои 
со други семејства Живеат во едно земјоделско до-
маќинство. а се обврзници за плаќање данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност, и 
земјбделците чии брачни другари се вработени во 
здружениот труд со општествени средства или вршат 
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самостојна дејност, за 1988 година ќе плаќаат при-
донес за старосно осигурување и тоа: 

— 14 насто од катастарскиот приход на-осигуре-
никот и 

— 4.000 динари по семејство. 

Член 2 
Земјоделците — глави на семејствата кои со дру-

ги семејства живеат во едно_, земјоделско домаќин-
ство.. а не се обврзници за плаќање данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот 
ќе го плаќаат во фиксен износ од 4.000 динари. 

Член 3 
Оваа- одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќ е се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-11 
2 март 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Киро ѓорѓиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ТЕТОВО 
148. 

Врз основа на член 7.6 став 2, а во врска со член 
75 од Законот за вработување („Службен весник на 
СРМ" бр. 32/87) и член 18 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за вработување на оп-
штината Тетово и Самоуправната спогодба за огра-
ничување на средствата и потрошувачката на само-
управните интересни заедници од општествените деј-
ности во општината, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за вработување, на седницата 
одржана на 14 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработуваше во 1988 

година се утврдува и тоа: 
1. придонес за вработување ќ е плаќаат работни-

ците во организациите на здружениот труд, работни-
те заедници и работниците вработени ка ј работодав-
ците по стапка од 0,50°/о од личниот доход, во кој се 
содржани придонесите и- даноците што се плаќаат од 
личен ДОХОД; 

* 2. придонес за вработување ќе плаќаат работо-
давците по стапка од 0,50% од основицата според 
која се плаќа данок од личен доход; 

3. придонес за вработување ќ е плаќаат работо-
давците кои данокот го плаќаат во паушален износ 
во процент од 15% од паушалниот износ н а данокот,-

4. придонес за вработување ќе плаќаат работни-
ците на привремена работа во странство по стапка 
од 35°/о од основицата на личен доход определен за 
соодветна квалификација според одлуката на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за вра-
ботување на СРМ. 

Член 2 
Облогот и наплатата на придонесот за вработува-

ње за работодавците и работниците к а ј работодав-
ците ќ е го врши органот за приходи на Собранието 
на општината Тетово. 

Член 3 
Оваа одлука да се достави до Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на општината Тетово 
заради согласност и Секретаријатот за финансии, од-
носно Секретаријатот за стопанство при СО — Тето-
во заради примена. » 

Бр. 08-229/7 
14 март 1988 година 

Тетово 
Претседавач, 

Мујдин Бајрами, е. р 

8 април 1986 

Огласен д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје по-
крената е постапка по предлог на предлагачот Пав-
ловиќ Драган од Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 
40-3/6, за амортизација на дваесет чекови издадени 
но тековна сметка бр. 4847 бр. 68 од Љубљанска 
банка — Основна банка — Скопје. Чековите се од 
бр. 1668421 ДО 1668440. 

Овие чекови се изгубени, па се моли секој оној 
ка ј кого се наоѓаат или кој нешто знае за истите да 
се јави во судот во рок од 60 дена сметано од денот' 
на објавувањето на огласот. Во спротивно, по истекот 
на одреденото време, постапката за амортизација на 
чекови (ќе продолжи и судот ќе донесе решение за 
поништување на истите. 

Од Општинскиот суд ' Скопје I — Скопје, Р. бр. 
20/88. « (52) 

Пред овој суд се води парнична постапка помеѓу 
тужителката Јоана Станиќ, застапувана од нејзиниот 
законски застапник мајката Стојна Станиќ, а оваа 
преку ополномоштената сестра Јоана Ангелова од 
Скопје, кој Ја застапува полн. .адвокат Владо Мака-
ровски од Скопје за измена на одлуката за законско 
издржување, против тужениот Јован Станиќ со не-
позната адреса во ОР Германија. Вредност на спорот 
80.000 динари. Бидејќи тужениот е со непозната ад-
реса, се повикува лицето Јован Станиќ да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас или во истиот рок да ја достави својата сегаш-
на адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, на 
истиот ќе му биде одреден привремен старател кој 
ќ е ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX П. 
бр. 4580/87. (53) 

. ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
1 

Во овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Ајдин Авни од е. Батинци — 
Скопско, против тужената Кацарска Наталија, со не-
позната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Кацзрска Наталија да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
ќ е биде застапувала од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П. 
бр. 1078/87. (54) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Костовски Киро, од е. 
Раштак — Скопје, против тужената Костовска Лен-
че, од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Костовска Ленче, од Скоп-
је сега со непозната адреса по објавувањето на овој 
оглас, а во рок од 30 дена да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
на истата . ќе и биде одреден привремен старател 
кој ќ е ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, XIV. 
П. бр. 3699/87. 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О Д Е Б А Р 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Мемедовски Ислам 
од Дебар против тужената Мемедовска Невреса сега 
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на привремена работа во СР Германија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 10.000 динари. 

Се повикува тужената Мемедовска Невреса од 
Дебар, а сега со непозната адреса на живеење, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави во Општинскиот суд во Дебар иди да одреди 
свој полномошник. По истекот на определениот рок, 
ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува нејзините права во постапката за развод 
на брак. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 195/87. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор од малолетната ту-
ж и т е л и Аџиреџа Арта, застапувана од закон, застап-
ник мајката Аџиреџа Пранвера од е. Теарце, против 
тужениот Петрит Лецш од Дебар, а сега со непоз-
ната адреса во САД, за утврдување на татковство. 

Бидејќи тужениот Петрит Леши се наоѓа во САД 
со непозната адреса, се повикува преку „Службен 
весник на СРМ" да се јави пред судот во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас или во истиот 
рок да определи свој полномошник кој ќ е го заста-
пува по предметниот спор. Бчз спротивно, судот пре-
ку Центарот за социјални работи ќе му одреди при-
времен старател кој ќе го застапува до окончување-
то на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 767/87. 

Пред овој Јсуд се води спор по тужбата на тужи-
телката Ајдини род. Алија Салиева Хабибе од е. 
Шипковица, против тужените Алии Бари и др. од 
е. Шипковица, а сега со непозната адреса во СР Гер-
манија. 

Бидејќи тужениот ' Алии Бари се наоѓа во Гер-
манија со непозната адреса, се повикува преку 
„Службен весник на СРМ" да се јави пред судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или во 
истиот рок да определи свој полномошник кој ќе го 
застапува по предметниот спор. Во спротивно, су-
дот преку Центарот за социјални работи ќе му 'одре-
ди привремен старател кој ќе го застапува до окон-
чувањето на постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1750/87. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

- / 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 160 од 24. И. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-2-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. 
со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Институт за сточарство 
— Скопје, булевар „Југославија" бб, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р 
Ристо Илковски, директор, а се запишува новиот 
застапник проф д-р Ташко Токовски, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 160/88. (бб) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 226 од 2. III 1988 година на регис-
тарска влошка бр. 1-1304-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената На лицето овластено за 
застапување на Центарот за примена на радиоизо-
топи во стопанството, „Скопје" Ц. О., Скопје, булевар 
„Октомвриска револуција" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашнирт застапник м-р инж. Стојан 
Пејовски, а се запишува новиот застапник м-р инж. 
Јован Наумоски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 226/88. (72) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 181 од 24. И. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-168-0-0-0, го запиша во суд-

с к и о т регистар престанокот на привремените мерки 
и промената на лицето овластено за застапување на 
Зоолошката градина „Скопје". Ц. О., Скопје, булеарр 
„Илинден" бб, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Иван Лазовски, претседател на 
привремен одбор «— привремен управник, без огра-
ничување, а се запишува новиот застапник Нада 
Пандевска, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 181/88. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 145 од 19. II. 19Ѕ8 година, на регис-
тарска влошка бр . ' 2-2157-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на споредната деј-
ност и припојувањето на нов член во Производната 
услужна задруга за изработка на предмети од ме-
тал, пластични маси и вештачки смоли „Феропласт", 
РО, Скопје, ул. „Индустриска зона Југ" бб, со след-
ните податоци: Се запишува проширувањето на спо-
р е д н а т а ДЕЈНОСТ СО: 

050301 — поставување и поправка на градежни 
инсталации; 

050302 — завршни и занаетчиски работи во гра-
дежништвото. 

Во задругата се припојува нов член Трајковски 
Јордан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 145/88. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 179 од 22. И. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-И7-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште „Дра-
га Стојановска", Ц. О., — е. Ракотинци, Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Боро Велјановски, директор, а се запишува новиот 
застапник Павловски Александар, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 179/88. (69) 

; Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 15)6 од 15. II. 1988 година, на регис-
тарска, влошка бр. 1-1631-8-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден" О. Сол. О., со 
ООЗТ Скопје, ООЗТ Основно училиште „26 Јули", 
Ц. О., Скопје ул. „1210" бр. 31, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Рада Дамја-
н о в а , директор, а се 'запишува новиот застапник 
Цветан Андоноски, в. д. директор, без ограничување. 

- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сре*\ 
бр. 156/88. ' (7о) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 154 од 22. II. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-37-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса и 
лицето овластено за застапување со следните пода 
тоци: Се запишува промената и поблиската адреса 
на Хемискиот училишен центар „Марија Кири — 
Склод овска" Скопје, ул. „12 Ударна бригада" бб, 
Скопје, се менува и во иднина ќ е гласи: Хемиски 
училишен центар „Марија Кири — Скл од овска" — 
Скопје, Ц. О., „III Македонска бригада" бр. 63-а — 
Скопје. 

Се брише досегашниот, застапник Крстевски Крс-
те, директор, а се запишува новиот застапник, в. д. 
директор Атанасови Трајче, в. д. директор со нео-
граничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 154/88, (71) 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 

З А К О Н 

ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(Пречистен текст) 

— Второ издание — 

Ова ново издание на збирката го содржи пречи-
стениот текст на Законот за здруженирт труд, пред* 
говор, предметен регистар и преглед на укинати и 
заменети членови т. е. ставови од Законот за допол-
нение на Законот за здружениот труд, а посебно 
се назначени со црни букви новите изменувања и 
дополнувања на Законот за здружениот труд, со 
што ќе се олесни користењето на истата. 

Цена на збирката е 6.500 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вр-
шат на жиро сметка 40100-603-12498. Порачка може 
да. се направи и на повеќе примероци. / 
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Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 
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