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594. 

Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 48/59, 
52/59 и 45/60), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАСПОДЕЛБА НА 
ДОХОДОТ НА НЕКОИ ВИДОВИ СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за посебните услови за расподелба 

на доходот на некои видови стопански организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58 и 28/59) чле-
нот 5 се менува и гласи: 

„Претпријатијата за прикажување на филмови 
плаќаат од вкупниот приход пред расподелбата на 
доходот придонес од прометот остварен со продажба 
на кино-билети (придонес од прометот на филмов^). 

Придонес од прометот на филмови плаќаат и 
стопанските организации чија дејност не е прика-
жување на филмови и установите и општествените 
организации, кога прикажуваат филмови и од про-
дажбата на влезните билети остваруваат приходи. 

Придонесот од прометот на филмови се плаќа 
по норма од 20°/о од прометот остварен со прода-
жба на кино-билетите. 

Придонесот од прометот на филмови се упла-
тува на посебна сметка кај Народната банка." 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Народната банка ги распределува средствата 

на Придонесот од прометот на филмови, и тоа: 
1) 7 4 в о корист на претпријатијата за снимање 

на филмови; 
2) 10% во корист на претпријатијата за прика-

жување на филмови; 
3) 8в/о во корист на установата „Филмски но-

вости"; 
4) 8 % во корист на Југословенскиот Црвен 

крст." 

Член 3 
По членот 6 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 6а 
Средствата што според членот 6 точка 1 на оваа 

уредба им припаѓаат на претпријатијата за снимање 
на филмови се распределуваат на тие претпријатија 
сразмерно со прометот што е остварен во земјата 
и во странство со прикажување на филмовите про-
изведени од тие претпријатија, а според извешта-
јот за оствајрениот промет што на банката и го 
доставува Здружението на филмските производи-
тели на Југославија, 

Поблиски прописи за прометот што служи како 
основа за расподелба на средствата во смисла на 
претходниот став, за уплатата и за распоредот на 
средствата на претпријатијата за снимање на фил-
мови, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите во согласност со Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура. 

Член бб 
Средствата што според членот 6 точка 2 на 

оваа уредба се распределуваат во корист на прет-
пријатијата за прикажување на филмови се водат 
на посебна сметка кај банката. 

Средствата од претходниот став се распределу-
ваат на одделни претпријатија за прикажување на 
филмови по истекот на годината, и тоа сразмерно 
со височината на прометот што претпријатие за 
прикажување на филмови го остварило со прода-
жбата на кино-билети. 

Средствата од претходниот став служат за про-
ширување и модернизирање на постојните и за из-
градба на нови кина. 

ОПШТЈЉСКИОТ народен одбор или градскиот со-
бор односно околискиот народен одбор во градо-
вите поделени на општини во кои градски собор не 
постои, може средствата од ставот 1 на овој член 
во целост или делумно да ги употреби за изградба 
на нови или за проширување односно модернизи-
рање на постојните кина. 

Средствата од ставот 1 на овој член банката 
нема да ги исплатува во корист на претпријатијата 
за прикажување на филмови додека органот од 
претходниот став не одлучи дали овие средства ќе 
се употребат во целост или делумно за изградба на 
нови или за проширување односно модернизирање 
на постојните кина. 

Ако до крајот на текуштата година не се до-
несе одлука од претходниот став, банката ќе извр-
ши расподелба на овие средства согласно со одред-
бата на ставот 2 од овој член. 

Член 6в 
Средствата што според членот 6 точка 3 од оваа 

уредба и припаѓаат на установата „Филмски ново-
сти" можат да се употребат само за умножување 
на произведените филмски новости." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1961 

година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 212 
4 ноември I960 година 

Белград 
Претседател-на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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595. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 

во членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
кчл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

« 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МО-

ГАДИШУ СОМАЛИЈА 

1. Се отвора амбасада на Федеративна Народна 
Република Југославија во Могадиш, Сомалија. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 213 

8 ноември 1960 година 
, Белград 

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

596. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ПОДИГАЊЕ РАНГОТ НА КОНЗУЛАТОМ НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО АЛЕКСАНДРИЈА НА СТЕПЕН НА 

ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ 

1. Конзул атот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Александри ја се подига на 
степен на генерален конзулат. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерке потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 214 
8 ноември 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

597. 

Врз основа на членот 4 од Уредбата за измени 
на Уредбата за данокот на промет на неподвижно-
с т и права („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/60), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за за-
конодавство и организација издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

НЕПОДВИЖНОСТ!! И ПРАВА 

кој гласи: 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

УРЕДБА 
за данокот на промет на недвижности и права 

Член 1 
На преносот на правото на сопственост на не-

движности со надоместок, се плаќа на име данок 
на промет, и тоа: 

ако е 
даночната оновица 

над до 

100.000 
100.000 300.000 
300.000 500.000 
500.000 700.000 
700.000 1,000.000 

1,000.000 1,300.000 
1,300.000 1,600.000 
1,600.000 2,000.000 
2,000.000 2,500.000 
2,500.000 

на име данок на промет се плаќа 

4°/о 
4.000+ 5% од делот на основицата над 100.000 

14.000 + 6% „ „ „ „ 300.000 
26.000 + 7% „ „ „ „ 500.000 
40.000 + 8в/в „ „ „ „ 700.000 
64.000+ 9% „ „ „ „ 1,000.000 
91.000 + 10% „ „ „ „ 1,300.000 

121.000 + 11% „ „ „ „ 1,600.000 
165.000 + 12% „ „ „ „ 2,000.000 
225.000 + 14% „ „ „ „ 2,500.000 

до 300.000 
500.000 
700.000 

1,000.000 
1,300.000 
1,600.000 
2,000.000 
2,500.000 

Ако граѓанин или граѓанско правно лице и 
продава недвижност на земјоделска организација, 
општа земјоделска задруга или друга организација 
со средства во општествена сопственост што се за-
нимава со земјоделска дејност како основна дејност, 
ќе плати данок на промет во износ од 50% од дано-
кот пресметан по нормите од претходниот став. 

Член 2 
На преносот со надоместок на: правото на па-

тенти или правото на користење патенти (лиценци), 
правото на бивш сопственик на користење на на-
ционализирано неизградено градежно земјиште, 
правото на плодоуживање, правото на стварна слу-
жбеност, правото на првенство, правото на рента, 

правото на удели и правото на модели и жигови се 
плаќа данок на промет од утврдениот надоместок, 
и тоа: 

1) на преносот на правото на бивш соп-
ственик на користење на национализира«) 
неизградено градежно земјиште — по нор-
мите од членот 1 на оваа уредба; 

2) на преносот на правото на плодоужи-
вање — по норма од — — — — — — 5%; 

3) на преносот на правото на патенти или 
на користење патенти (лиценци) врз држа-
вен орган или самостојна установа или врз 
стопанска или друга југословенска организа-
ција со средства во општествена сопственост: 
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а) ако преносот го вршат работници или 
службеници или лица што f според југословен-
ските прописи се изедначени со работниците 
и службениците во поглед на правото на со-
цијално осигурување — по норма од — — 0,5%; 

б) ако преносот го вршат други лица — по -
норма од — — — — — — — — — 2%; 

4) на преносот на правото на патенти или 
на користење патенти (лиценци) врз други 
корисници, освен врз корисниците од прет-
ходната точка — по норма од — — — — 2%; 

5) на преносот на други права — по нор-
ма од — — — — — — — — — — За-

давањето во закуп на нацжшализирано неиз-
градено градежно земјиште не се смета како пренос 
на правото на користење според одредбите на оваа 
уредба. 

Член 3 
Даночен обврзник е продавачот на недвижно-

ста и правото, било да е државен орган или уста-
нова, стопанска или општествена организација или 
граѓанин или граѓанско правно лице. 

По исклучок, ако се врши пренос на право на 
сопственост со договор за доживотна издршка на 
давателот од страна на примателот на недвижно-
ста или правото, како даночен обврзник се смета 
примателот на недвижноста или правото односно 
неговите наследници. 

Член 4 
Даночна основица е купопродажната цена или 

вредноста на договорениот надоместок односно про-
метната вредност во моментот на настанувањето на 
даночната обврска — опрема тоа која од нив е по-
голема. 

Даночната основица ја утврдува органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на приходите. Ако органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на приходите смета дека договорената купо-
продажна цена не и одговара на прометната вред-
ност, ќе формира комисија за процена на промет-
ната вредност на недвижноста. 

Како прометна вредност се подразбира цената 
на односната недвижност која би можела да се по-
стигне во слободен промет и во случај на нејзина 
продажба на кој и да е друг купувач во моментот 
на настанувањето на даночната обврска. Промет-
ната вредност не може да се определува на друг 
начин. 

Кога за даночна основица се зема договорната 
цена, тогаш во даночната основица се засметува 
и вредноста на сите обврски (данок, долгови, чинид-
би и ел.) шир ги прима купувачот врз себеси, како 
и вредноста на сите товари со кои му се ограничува 
правото на полно уживање на купената недви-
жност или право. По исклучок, при преносот на 
недвижности со обврска (надоместок) за доживотна 
издршка, за даночна основица се зема прометната 
вредност на односната недвижност без оглед на 
вредноста на издршката 

Ако едно лице во срок од една година повеќе 
пати пренесе со надоместок врз ист здобиван право 
на сопственост на повеќе недвижности или на по-
веќе делови од една недвижност, ќе плати данок 
на вкупната вредност на сите пренесени недвижно-
сти по нормата која и одговара на вкупната вред-
ност на тие недвижности. 

При преносот на правото на плодоуживање и 
правото на првенство прометната вредност на пло-
д©уживањето се утврдува според прописите за да-
нокот на наследства и подароци. 

Член 5 
Ако сосопственици вршат пренос на право на 

идеална сопственост на недвижност врз еден или 
поголем број купувачи, за даночен обврзник се сме-
та посебно секој сосопственик на недвижноста, а 

како даночна основица служи посебно секој дел од 
надоместокот што го прима одделен сосопственик. 

Ако продавач на недвижноста е едно лице, а про-
дажбата се врши на неколку купувачи што купу-
ваат идеална сопственост, како даночна основица 
служи посебно секој дел од надоместокот што го 
примил продавачот на недвижноста од Одделни ку-
пувачи. 

Член б 
Кога при преносот на право на сопственост на 

недвижност според договорот за купопродажба ку-
пувач или продавач е државен орган или установа 
или стопанска или општествена организација, при-
јавената купопродажна цена на недвижноста ќе се 
смета како точна. 

Член 7 
Данокот на преносот. на недвижност и на пра-

во на недвижност се плаќа во готово. 

Член 8 
Ако се врши замена на една недвижност за дру-

га (трампа), ќе се плати данок на прометната вред-
ност и на едната и на другата недвижност посебно, 
ако обврзникот не е ослободен од данок според чле-
нот 14 на оваа уредба. 

На ист начин се постапува ако доаѓа до замена 
на едни права за други права или за недвижности. 

Член 9 
Даночната обврска настанува во моментот на 

склучувањето на договор за продажба на недви-
жност со надоместок или со противчинидба односно 
на склучувањето на договор за пренос на правото 
на првенство, на стварна службеност или плодоу-
живање на недвижност со надоместок или против-
чинидба. Ако е за пренос на правото на сопстве-
ност, службеност или плодоуживање на недвижност 
потребно одобрение од државен орган, или е за 
укнижување на правото на сопственост потребен 
некој правен акт. даночната обврска настанува во 
моментот кога на даночниот обврзник му е сооп-
штено одобрението од тој орган односно кога му е 
врачен правосилниот правен акт, иако е пред тоа 
склучен договор. Ако е договорот склучен по до-
биеното одобрение односно по врачувањето на прав-
ниот акт. даночната обврска настанува во моментот 
на склучувањето на договорот. 

Ако е преносот на правото на сопственост извр-
шен врз основа на договор за доживотна издршка, 
даночната обврска настанува во моментот на смртта 
на примателот на издршката. 

Даночниот обврзник е должен на органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на приходите да му ја пријави даноч-
ната обврска во срок од 15 дена од денот на нејзи-
ното настанување. 

Договорот за купопродажба на недвижност од-
носно договорот за пренос на право, заверен од 
надлежниот суд. му се поднесува на органот, на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа 
недвижноста што се пренесува односно недвижноста 
на која се однесува правото на првенство, на ствар-
на службеност или на плодоуживање на недви-
жност. 

Договорот за пренос на право на патенти, ли-
ценци, мостри, модели или жигови, за пренос на 
право на рента или за пренос на удели му се под-
несува на органот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на приходите на 
чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот 
обврзник. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на приходите е должен 
во срок од еден месец од денот на примањето на 
пријавата за настанувањето на даночната обврска 
да го пресмета данокот на промет и да му издаде 
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налог на даночниот обврзник за плакање на дано-
кот. Ако органот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на приходите не 
можел во тој срок да ја утврди даночната основи-
ца, тој е должен да изврши привремено пресме-
тување на данокот спрема пријавената даночна 
основица, и во натамошен срок од 30 дена да извр-
ши исправка на пресметаниот данок спрема конеч-
но утврдената даночна основица врз основа на про-
цената. Ако органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на приходите 
во овој срок не изврши исправка, привремената 
пресметка на данокот се сместа за конечна. Против 
решението за привремена или конечна пресметка 
на данокот може во срок од 15 дена од денот на 
доставата да му се изјави жалба на органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен за 
работите на приходите. Поднесената жалба не Ја 
задржува наплатата на данокот. 

Член 10 
Ако договорот за пренос на недвижност или 

право не е благовремено пријавен од страна на 
даночниот обврзник, ќе се изврши облог со данок 
како да настанала даночната обврска на денот на 
пријавувањето односно на денот на откривањето 
на даночната обврска, што не ја исклучува приме-
ната на прописите за казните. По исклучок, дого-
ворите за пренос на недвижности што се склучени 
и пријавени пред 1 јануари 1954 година, по кои уште 
не е извршен облог со данок на промет, ќе се обло-
жат со данок на промет според основицата и по 

даночната норма што важела на 31 декември 1953 
година. 

Член 11 
Данокот на промет според оваа уредба мора 

да се уплати во срок од 15 дена од денот на вра-
чувањето на налогот за плаќање на данокот. Да-
нокот на промет на недвижности се плаќа преку 
банката, односно кај оној орган на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на приходите на чие подрачје се наоѓа недвижно-
ста која се пренесува, а данокот на преносот на 
право — преку банката односно кај оној орган 
на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на приходите на чие под-
рачје се наоѓа живеалиштето (седиштето) на да-
ночниот обврзник. 

Преносот на правото на сопственост на недви-
жност врз новиот здобивач не смее да се запише 
во земјишните книги без доказ за платениот данок. 
Како доказ ќе се смета потврдата од органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на приходите. 

Член 12 
Купувачот на недвижност и право гарантира 

солидарно со продавачот за данокот според оваа 
уредба. 

Член 13 
Кога со јавна исправа ќе се докаже потполно 

или делумно неизвршување на договор или на 
друг правен акт за пренос на недвижност или 
право поради, некаква пречка настаната незави-
сно од волјата на странките, пла^ецот на овој да-
нок има право на враќање на соодветниот дел 
од платениот данок. 

По исклучок, ако договорот за пренос на нед-
вижност или право се раскине со волја на странки-
те пред да се изврши преносот врз новиот здо-
бивам, или- ако договорот се поништи со судска 

одлука по извршениот пренос, даночниот обврзник 
има право на враќање на платениот данок. 

Член 14 
Данок според одредбите на оваа уредба не се 

плаќа: 
1) кога меѓу државни органи и самостојни ус-

танови, стопански, задружни и општествени орга-
низации се врши со надоместок пренос на правото 
на користење на недвижности што се во опште-
ствена сопственост; 

2) кога за земјиште опфатено со арондација 
се дава надоместок врз основа на чл. 57 и 58 од 
Законот за искористувањето на селскостопанските 
земјишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/59); 

3) кога, без вршење арондација, недвижности 
што се во општествена сопственост се разменуваат 
за недвижности што се во сопственост на граѓанин 
или на граѓанско правно лице. Ако граѓанинот 

или граѓанското правно лице прима разлика меѓу 
дадената и примената недвижност, тоа е должно 
да плати данок на таа разлика; 

4) кога водни заедници купуваат земјиште со 
цел за вршење инвестициони работи заради уна-
предување на земјоделството; 

5) кога земјоделска организација продава зем-
јиште заради купување друго земјиште со цел 
за арондација со земјиште што веќе го користи; 

6) кога народен одбор откупува недвижност со 
цел за спроведување на регулационите и урбани-
стичките планови на градежното подрачје на насе-
леното место; 

7) кога граѓанин или граѓанско правно лице 
внесува во станбена задруга недвижност наместо 
членски удел во готово. Ако ова лице прима разли-
ка меѓу прометната цена на внесената недвижност 
и вредноста на примените удели во задругата, тоа 
е должно да плати данок на таа разлика; 

8) кога по спогодба меѓу органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на финансиите и сопственикот на недвижно-
ста неговата недвижност се пренесува во опште-
ствена сопственост заради подмирување на обвр-
ските спрема општествената заедница (отплата на 
данок и др.); 

9) кога се врши пренос на згради на работници 
или службеници што се привремено ослободени од 
плаќањето на данокот на доход; 

10) кога се врши пренос на недвижност врз 
странско претставништво — под условот на реци-
процитет; 

11) кога е ослободувањето од плаќање данок 
предвидено со други сојузни прописи. 

Како недвижности во општествена сопственост, 
во смисла на претходниот став, се подразбираат и 
недвижностите во задружна сопственост. 

Член 15 
Во се друго што не е пропишано со оваа уредба 

согласно ќе се применуваат одредбите од Уредбата 
за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/53, 55/54, 24/57. 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60). 

Член 16 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа уредба престанува да важи делот В — Добра 
— од Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 1/53 и 55/53). 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на на ФНРЈ". 

Сојузен извршев совет 

Претседател на Републиката, 
Јоско Броз Тито, е. р. 
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На членовите од овој пречистен текст им 
одговараат наведените членови на Уредбата за 
данокот на промет на неподвижности и права 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), на Уредбата 
за дополнение на Уредбата' за данокот на промет 
на неподвижност и права („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/54), на Уредбата за измени и допол-
ненија rta Уредбата за данокот на промет на непо-
движности и права („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/57) и на Уредбата за измени на Уредбата за да-
нокот на промет на неподеижности и права („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/60), со назначувањето 
во заграда на бројот на „Службен лист на ФНРЈ", 
и тоа: на членот 1 — членот 1 (31/60); на членот 2 
— членот 2 (31/60); на членот 3 — членот 3 (4/54); и 
членот 1 (49/57); на членот 4 — членот 4 (4/54) и 
членот 2 (49/57); на членот 5 — членот 5 (4/54); на 
членот 6 — членот 6 (4/54); на членот 7 — членот 7 
(4/54) и членот 3 (49/57); на членот 8 — членот 8 
(4/54); на членот 9 — членот 4 (49/57); на членот 10 
— членот 10 (4/54); на членот 11 — членот 11 (4/54) 
и членот 5 (49/57); на членот 12 — членот 12 (4/54); 
на членот 13 — членот 13 (4/54) и членот 6 (49/57); 
на членот 14 — членот 3 (31/60); на членот 15 — 
членот 15 (4/54); на членот 16 — членот 16 (4/54) и 
на членот 17 — членот 17 (4/54). 

Бр. 06-1009/1 
2 ноември 1960 родина 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација, 
Џемал Биједни, е. р. 

598. 
Врз основа на точката 2 став 3 од Одлуката за 

доделување средства од стопанските резерви на 
федерацијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/60), 
ројузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА. ЗАГУБИТЕ 

ИСКАЖАНИ ВО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ 
ЗА 1959 ГОДИНА 

1. Југословенската земјоделска банка (во ната-
мошниот текст: Банката) ќе им дава заеми на зем-
јоделските организации за покривање на загубите 
искажани во завршните сметки за 1959 година, а 
кои кај тие организации од објективни причини 
настанале во земјоделското производство на соп-
ствено земјиште или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители. 

Како објективни причини, во смисла на оваа 
наредба, се сметаат, и тоа: 

1) елементарните непогоди за кои не е предви-
дено задолжително осигурување кај Државниот 
осигурителен завод според одредбите на Наредбата 
за определување на ризиците од кои стопанската 
организација е должна да ги осигури основните и 
обртните ^ средства и средствата на заедничката по-
трошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58); 

2) поскапувањата на трошоците на земјодел-
ското производство поради неполна изграденост и 
опременост (недостаток на складовен простор и на 
штали за добиток, недоволна механизација, слаби 
пристапни патишта и ел.); 

3) неусогласеностите на договорените цени на 
пазарот на сточните производи (на гоениот добиток 
и млекото) со производствените трошоци на тие 
производи. 

2. Како земјоделски организации, во смисла на 
претходната точка, се сметаат: земјоделските сто-
панства, сел а ноќите работни задруги, расад ниците, 
ергелите, земјоделските институти и земјоделските 
станици. 

Како земјоделски организации се сметаат и 
земјоделските погони на општите земјоделски за-
други што се занимаваат со земјоделско производ-
ство и кооперација. 

3. Височината на загубите настанати поради при-
чините наведени во точката 1 на оваа наредба ја 
утврдува, врз основа на завршната сметка за 1959 
година, комисијата што ќе ја формира околискиот 
народен одбор од претставници на околиската зем-
јоделска комора или на околискиот задружен сојуз, 
на општинскиот народен одбор на чија територија 
се наоѓа седиштето на земјоделската организација 
и на банката кај која земјоделската организација 
користи кредити за обртни средства за редовното 
работење. 

4. Банката ќе ги дава заемите на земјоделските 
организации од точката 2 на оваа наредба за по-
кривање на загубите искажани во завршната смет-
ка за 1959 година, во износот што ќе го утврди 
комисијата од претходната точка, намален за из-
носот на средствата: 

1) од резервниот фонд; 
2) од придонесот за буџетите од личниот доход, 
3) од фондот на основните средства за износот 

на пресметаниот интерес на фондот на основните 
средства; 

4) од фондот на основните средства за износот 
на пресметаната- земјарина; и 

5) од фондот на смртните средства за износот 
на пресметаниот интерес на фондот на обртните 
средства. 

5. Сроковите за враќање на заемот ги утврдува 
Банката во спогодба со корисниците на заемите, 
со тоа срокот за враќање на заемот да не може 
да биде подолг од осум години. 

Интересната норма на овие заеми изнесува 2% 
годишно. 

6. Отплатувањето на заемите земјоделските ор-
ганизации ќе го вршат од средствата на чистиот 
приход што ги преминува минималните лични до-
ходи на работниците наголемени до 25°/о. 

7. Барање за заем според оваа наредба можат 
да и поднесат на Банката земјоделските организа-
ции до 15 декември 1960 година. 

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

Бр. 0726024/1 
3 ноември 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е р. 

599. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 
9/60 и 19/60), сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕД-
БАТА ЗА ЗАБРАНА НА ПУШТАЊЕТО ВО ПРО-
МЕТ НА МАРМАЛАД ВО АМБАЛАЖА ОД ЛИМ 

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за забрана н<а 
пуштањето во промет на мармалад во амбалажа од 
лим („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/59 и 48/59). 

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

Бр.. 6402/1 
22 октомври 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецењ, е. р. 
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600. 
Врв основа на чл. 123 и 159 став 2 од Законот 

за рударството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59), 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за трудот. Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ 
МЕРКИ ПРИ РАБОТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГА-

СОВИ СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Go овие прописи се регулираат хигиенско-те-

хничките заштитни мерки при вршењето на рабо-
тите на и-стражување и експлоатација (добивање) 
на нафта и земни гасови со длабински дупнатини 
(во натамошниот текст: дупнатини). 

Член 2 
Претпријатијата што работат на истражување 

и експлоатација на нафта и земни гасови (во на-
тамошниот текст: претпријатијата) се должни пред 
почетокот на длабинско пробивање (во натамошниот 
текст: пробивање), а врз основа на претходните гео-
лошки испитувања, геофизички мерења и нивната 
интерпретација, да изработат план за работа и да 
ги предвидат сите хигиенска-технички заштитни 
мерки заради сигурност на работата и безбедност 
на зашилениот персонал и на околината на работи-
лиштето, и да го запознаат својот персонал со овие 
мерки. 

Член 3 
Претпријатијата се должни пред почетокот на 

пробивањето да му го достават на рударскиот ин-
спекторат планот за работа, како и сите подоц-
нежни евентуални измени на тој план. 

Планот за работа опфаќа: место (локација) на 
дуенатината и нејзина оддалеченост од другите 
дугвнатини во односното подрачје; систем на про-
бивањето; вид на погон ски те уреди и нивно сме-
стување во поглед на сигурноста, за да не преди-
звикуваат запалување на нафта или гас; прогно-
зе« геолошки профил со ознаки на нас лагите и 
нивните детелини, низ кои минува дупнатината. 
Во планот за работа треба да се наведат и проек-
тира-ната длабина на дупнатината, конструкцијата 
на дупнатината со назначување на местата на кои 
може да се очекува затворање на водите, технич-
ките мерки што ќе се применат во случај на нео-
чекувана ерупција на нафта или гас, како и пода-
тоците за другите околности важни за сигурноста 
на работата (осветлување на работилиштето, снаб-
дување со вода, чистење на отпадочните води, про-
тивпожарни мерки и ел.). 

Кон планот за работа мора да се приложи си-
туационен нацрт на подрачјето на потесната лока-
ција на дупнатината изработен во катастарска ра-
змера која важи на работното подрачје, односно во 
размера 1 :2.500 ако нема катастарски премер. Во 
ситуациониот нацрт мораат да бидат означени сите 
објекти што би можеле да бидат загрозени со про-
бивањето односно експлоатацијата на нафта и гас, 
или што би можеле да ги доведат во опасност ра-
ботите околу пробивањето односно експлоатацијата 
на нафта или гас. Ситуациониот нацрт мора да биде 
изработен во координатите на постојната државна 
триангулација. 

Ако рударскиот инспекторат во срок од 15 дена 
по приемот на" планот за работа или по измената 
на тој план не стави никакви забелешки, претпри-
јатието може да започне со работа. Меѓутоа, ако 
рударскиот инспекторат има забелешки врз пла-

нот на работата, за тоа ќе донесе решение против 
кое претпријатието може да му изјави жалба на 
секретаријатот на републичкиот извршен совет за 
индустрија во срок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на решението. 

Член 4 
Ако јавната сигурност бара, погонските построј-

ки и згради (кули, машински згради, котларници' 
ити.) мораат да се заградат, но така што во случај 
на потреба да му бидат осигурени патишта за по-
влекување на запослениот персонал. Кругот околу 
кулите мора да биде порамнат и без никакви преч-
ки што би можеле да го спречуваат евентуалното 
брзо повлекување на запеелениот персонал. Базе-
ните со вода, таложниците и ел. мораат на годен 
начин да бидат заградени а, по потреба, и по-
криени. 

Пристапот во заграденото подрачје и влезот во 
кулите и зградите на погонските уреди е дозволен 
само за за пос левиот персонал (работниците и слу-
жбениците), за надзорниот персонал на претприја-
тието кој, по службена должност, врши надзор над 
односните работи, за службениците на државните 
органи кои, според важечките прописи, вршат кон-
трола над работењето на претпријатијата и за ли-
цата на кои техничкиот директор на претпријати-
ето ќе им одобри да влезат. Забраната на при ста-, 
пувањето и влегувањето на таквите места за дру-
гите лица мора да биде видно означена со натписи 
поставени на пристапните патишта. 

На местата што служат за минување на луѓето, 
цевоводите, жлебовите и ел. мораат да се укопаат 
во земјата или да се премостат. Мостовите поди-
гнати над почвата за повеќе од 0,50 м, мораат да 
имаат ограда за придржување. 

Член 5 
Исплакате и тињата од дупнатините, излеаната 

нафта, остатоците во базените за нафта и ел., мо-
раат со жлебови и канали да се одведуваат во та-
ложници за да се спречи загадување на соседните 
земјишта и текушта води. Отпадочните води мо-
жат да се испуштаат во текуштите води дури отка-
ко доволно ќе се исчистат во базените за таложење 
или во други год ни уреди и откако со контрола ќе 
се утврди дека не можат да предизвикаат каква и 
да било штета. 

Во подрачјата загрозени од поплави на реки и 
потоци, базените за таложење, резервоарите за 
нафта и ел. мораат да се заштитат за при попла-
вата да не се загадат текуштите води. 

Член 6 
Дупнатината мора да биде оддалечена најмалку 

30 м од зградите со огништа, како и од работилни-
ците, ковачниците, јавните згради ити,, а најмалку 
20 м — од јавните сообраќајни патишта. 

Подрачјето околу дупнатината до оддалеченост 
од 10 м мора да биде исчистело од отпадоците на 
дрва, сува трева, буежи и пењушки. 

Резервоарите за нафта и прецрпните станици 
мораат да бидат оддалечени најмалку 30 м од згра-
дите со огништа и од дупна туните. 

Околу надземните резервоари за нафта мораат 
да се направат заштитни насипи од набиена земја. 
Оддалеченоста од резервоарите и височината на 
насипите зависат од волуменот на резервоарите. Во 
секој случај просторот меѓу резервоарите и наси-
тите мора да биде за 30®/o поголем од волуменот на 
односните резервоари. 

Оддалеченоста на дупнатините, на нафтените 
или гасните објекти и постројки од претходните ста-
вови, како и таквата оддалеченост наведена во дру-
гите одредби на овој правилник се смета, и тоа: 
кај пробивањето и експлоатацијата на нафта или 
земни гас — од средиштето на продупнувачката 
кула односно од средиштето на дупнатината, а кај 
резервоарите и други нафтени или гасни градежни 
објекти и кај машинските постројки — од ободот 
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или работ, односно од најистакнатото место на град-
бата или постројката во правецот на мерењето. 

Член 7 
Патиштата и мостовите во кругот на кулите за 

пробивање и на зградите со погонскиот уред мо-
раат да бидат проодил односно со ништо затрупани, 
а ноќе и доволно осветлени. 

II. КУЛИ НА ДУПНАТИНИТЕ 

Член 8 
Кулите на дупнатините мораат да бидат статич-

ки пресметани, земајќи ги при тоа во сметка и дина-
мичките оптоварувања што се појавуваат во текот 
на работата. Ако' е потребно кулите повеќе да се 
оптоварат, нивната конструкција мора претходно 
да се зајакне. Железната конструкција на кулите 
мора да биде заштитена против корозија со зашти-
тен пласт од годно премачкувачко средство (ми-
ниум). 

Цертификатот на исггорачачот на кулата се сме-
та за полноважен атест на статичката пресметка. 
Ако таков цертификат нема, претпријатието е дол-
жно да изработи статичка пресметка. Исправноста 
на кулите со корона оптоварена преку 50 тони мора 
да ја испита стручњак определен од страна на ру-
дарскиот инспекторат, и тоа секои две години, а на 
кулите со корона оптоварена со помалку од 50 тони 
— секои шест години. 

На видно место на кулата мора да биде истак-
ната табла со податоци за називот на фирмата што 
ја изградила кулата, за годината на изработката и 
з_а допуштливото редовно и вонредно оптоварување 
на кор он ат а и куката. 

Член 9 
Сите споеви во конструкцијата на кулите мо-

раат пред почетокот на пробивањето и за време на 
пробивањето најмалку еднаш неделно да се контро-
лираат, поради значителни вибрации на кулите 
поради кои олабавуваат завртките и заковките. Ова 
проверување исправноста на споевите мора да се 
врши пред вградувањето на заштитните колони, 
пред операцијата за спасување на заглавените алат-
ки или цевки, а особено кога кулата треба да се 
подложи на посилно оптоварување односно на на-
гло растоварување. 

Наодите од прегледите на кулите мораат да се 
запишат во книгата на прегледите, што е должно 
да ја устрои претпријатието и да ја води уредно. 

Член 10 
Подот на кулата и подиштата над него мораат 

да бидат стабилно и цврсто изградени да можат да 
го издржат максималното оптоварување во погон 
и снабдени -со рабна штица. Кон тоа, тие мораат 
да се одржуваат редовно во исправна состојба и 
барем еднаш месечно да се прегледаат. Поопштата 
мораат да бидат заградени со заштитна ограда ви-
сока најмалку 1 м. 

Скалите поставени од почвата односно од подот 
на кулата до сите подишта мораат да бидат доволно 
цврсти и издржливи. Премините од скалите врз 
поопштата мораат да се осигурат на тој начин што 
скалите ќе ги надвишуваат подиштата за 1 м, или 
што до таа височина ќе се постават рачки за при-
држување. 

Железните скали поставени на надворешната 
страна на конструкцијата на кулата мораат да би-
дат снабдени со заштита откај грбот (обрачи и ел.), 
со цел за осигурување од паѓање на лицата што се 
движат по скалите. Ако конструкцијата на кулата 
не дозволува таква заштита, зашилените лица мо-
раат да бидат обезбедени од паѓање со други сред-
ства. 

Член 11 
Кулите обложени со оплата мораат да имаат 

отвори* бо оној број што ќе овозможи да може га-
сот што евентуално избива од дупнатината да изле-
гува без Опасност за запалениот персонал. 

Обложените кули мораат да имаат две врати, 
што се отвораат нанадвор. Вратите мораат да бидат 
изработени така што да не можат да се затвораат 
самите. За време на работата, вратите на кулите 
мораат да бидат отворени, а кога не се работи —* 
затворени. 

Пристапот кон подот на кулата што е подигнат 
повеќе од 0,5 м над нивото на почвата мора да биде 
осигурен со две скали со најмалку 1 м високи цвр-
сти огради. Пристапите кон подот на кулата не 
смеат да се наоѓаат на иста страна на кулата. 

Член 12 
Во текот на есента и зимата, отворените кули 

од конвенционален тип со помошта на кои се врши 
пробивање мораат до височина од најмалку 4 м од 
подот да се обложат со штици или со некој друг го-
дев материјал. На првото под иште над подот од 
кулата мора да се уреди засолниште што ќе го 
штити куларот од временски непогоди. 

Кај подвижните кули мора да биде заштитено 
само работното место на пробивачот додека другите 
членови на екипата мораат да бидат снабдени со 
лични заштитни средства. 

Член 13 
Подиштата поставени во внатрешноста на обло-

жените кули мораат да имаат прозорец за спасу-
вање, кој се отвора нанадвор. Прозорецот мора да 
биде изработен така што, во случај на потреба, 
да може од него по надворешната страна од кулата 
лесно и сигурно да се спушти работникот на земи, 
служејќи се при тоа со јажето, скалите или со 
станот за спуштање. 

Секоја кула мора да има две од трите средства 
за спуштање од претходниот став за случај на по-
треба за спасување. Работниците мораат да бидат 
добро увежбани во употреба на овие средства. 

Ако скалите не водат непосредно до стојалиште-
то на куларот на првото подиште, работното место 
на куларот мора да биде снабдено со едно од сред-
ствата од ставот 1 на овој член за брзо * и лесно 
спуштање на земјата. 

Пристапот кон подиштата не смее да биде со 
ништо затрупан. Цврстите штици што на палишта-
та овозможуваат пристап до нишките за пробивање, 
мораат да бидат прицврстени така што да не тло-' 
жат да се превртат ниту да паднат. 

Член 14 
Непосредно покрај кулите можат да се изгра-

дат само згради за сместување на уредите за про-
бивање, на погонските машини и црпките, што не 
можат да предизвикаат запалување на нафта или 
гас. 

Меѓу уредите поставени во кулата и оплатата 
на кулата, како и меѓу уредите поставени во бара-
ките и ѕидовите на бараките, мора да постои сло-
боден простор во широчина најмалку 1 м. Ако при 
поставањето на уредите не може да се исполни овој 
услов, минувалиштето низ тие простори мора да се 
затвора и минувањето да им се забрани на сите 
лица што не се непосредно запослени при работата 
на тие уреди. а 

Член 15 
Вертикалниот продолжеток (стојката) на по-

т е н и о т цевовод на исплакну вачките пумпи треба да 
биде спроведен по ногата на кулата, а не по среди-
ната на нејзините страни. 

Краиштата на исплакнувачкото црево мораат да 
се врзат со сигурносен синџир или со цврсто јаже 
од коноп од една страна за конструкцијата на ку-
лата или за стојката, а од другата страна за испла-
кнувачката глава, за да се спречи да се извлече 
цревото од спојниците или да се прекине поради 
притисокот на поплаката. 

Член 16 
Монтирање и демонтирање на кулите можат да 

вршат само групи работници вешти за овој вид ра-
бота, што не болуваат од несвестица, епилепсија, 
грчеви на мускулите, вртоглавица, наглувост или 
кратковидост. Со овие, групи работници мораат да 
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раководат водачи на смена или стручни мајстори 
увежбани за вршење на работите од овој вид. 

Работите што истовремено ги изведува група 
работници мораат да се вршат под раководство на 
едно за тоа определено лице, според неговите прет-
ходно утврдени знаци и повици. Работниците што 
не се непосредно запослени при монтирање или де-
монтирање на кулата, мораат да го напуштат за-
грозеното подрачје. Работилиштето не смее да биде 
затрупано со разни предмети ниту со материјал. 

Член 17 
Пред почетокот на монтирањето на кулата и 

другите уреди мораат да се прегледаат механизмите 
и преносните средства на рачните и моторните ди-
галки (уреди за кочење, челични јажиња и нивни 
споеви, куки и чекрци) заради утврдување на нив-
ната исправност. Наодот на прегледот треба да се 
запише во книгата на прегледите. 

При монтирањето на кулата, дигалките мораат 
да бидат добро усидрени и поставени така што то-
варот да не може да се закачи за кулата или за 
некои други предмети. Товарот не смее да се по-
тискува со раце од страна, туку за таа цел мораат 
да се употребуваат јажиња за управување со това-
рот. Забрането е превезувањето на луѓето со ди-
галка со товар или без товар, и задржувањето под 
товарот што е закачен на дигалката. 

Член 18 
Средиштето на короната на кулата треба да се 

наоѓа во средиштето на ротационата маса, а среди-
штето на масата т..е. средиштето на дупнатината — 
во средиштето на основата на кулата, ако типот на 
кулата и намената на дупнатината го дозволуваат 
тоа. Средиштето на крон-блокот во однос на среди-
штето на короната на кулата може да отстапува во 
дозволените граници на статичко-динамичката ста-
билност на кулата докажана со пресметката. 

Мртвиот крај на продупнувачкото јаже, по пра-
вило, треба да биде усидрен на специјален тапан, 
кој е поставен на влезната страна од кулата на-
спроти дигалката. По исклучок, тој може да се уси-
дри кај ногата на кулата на спротивната страна од 
дигалката. Мртвиот крај на продупнувачкото јаже 
не смее да биде усидрен кај ногата на кулата бочно 
покрај дигалката. 

Член 19 
Кулата мора да лежи на темели што можат си-

гурно да ја носат тежината на кулата и оптовару-
вањата што настануваат при работата и да обезбе-
дат во текот на работата да не дојде до најмало 
ексцентрично изместување на конструкцијата на 
кулата и на одделни постројки на продупнувачката 
гарнитура. Потпирките на кулата и постројките мо-
раат да бидат хоризонтални со доволна површина 
за налегнување. Во непознат терен димензиите на 
кулата треба да се определат дури откога е утвр-
дена носивоста на почвата. 

Еднаш неделно мора да се врши контрола на 
хоризонталноста на темелите односно супструкту-
рата (подлогата). 

Околу кулите, каде што тоа теренските прили-
ки го бараат, мора да се изврши правилна дренажа 
со оглед на тоа дека со зголемувањето на влажно-
с т се намалува носивоста на теренот. По посилни 
В1рнежи мораат да се прегледаат темелите на ку-
лата. 

Член 20 
Во конструкцијата при монтирањето на кулите, 

смеат да се вградуваат само наполно исправни че-
лични составни делови и такви делови што не се 
трајно толку, деформирани што со поправање не 
би можеле да се оспособат за повторна употреба. 
Во конструкцијата на кулата не смее да недостига 
ниеден нејзин составен дел. 

Одделни составни делови од конструкцијата на 
кулата не смеат да се оптоваруваат со прицврсту-
вање на синџири или јажиња за нив при вовлеку-
вањето ва тешки предмети во кулата и ол. Во де -

ловите на челичната конструкција на кулата не 
смеат да се палат со апарат за заварување дупките 
за прицврстување на јажињата, за усидрување на 
кулата или за закачување на рачните алатки. 

Член 21 
Со цел за осигурување на кулата од силни ве-

трови и заради зголемување на нејзината стабил-
ност, нозете на кулата мораат да бидат усидрени 
со челични јажиња, во пречник 12 до 19 мм а, по 
правило, во состав 6X19+1, прицврстени за т и п о -
вите (пилотите) или за спиралните цевки заведени 
во земјата, ако статичката сметка бара усидрување. 
Кај конвенционалниот тип на кула, јажињата за 
усидрување мораат со подиштето да прават агол 
од 45°, а во случај на повеќе јажиња на една нога, 
нивната симетрала мора да прави агол од 45°. Кај 
специјалните расклопни кули, бројот на јажињата 
и начинот на нивното поставана мора да се усогла-
си со упатствата од испорачачот на кулата. 

Дрвените кули мораат да бидат опремени со 
громобрани, а железните кули мораат да бидат про-
писно узем јени. 

Член 22 
При монтирањето, демонтирањето и одржување-

то на кулите и нивните уреди, мораат алатот, за-
в р т и т е и другите предмети да се оставаат на си-
гурни места, а за време на работите на височина не 
смеат да се предаваат од рака на рака. Клучевите 
за притегање на завртките и другиот рачен алат 
при работата треба д а с е преврзат за појасот или за 
раката, додека' завртките и друг ситен материјал 
мораат да се носат во кожни торбички од кои не 
можат да испаднат. 

Член 23 
При опасните работи што се вршат на височина 

на кулата, работниците мораат да бидат врзани и 
снабдени со заштитни појаси. 

Демонтирањето на кулата и спуштањето на од-
делни делови смее да почне дури откако работни-
ците запослени на работите над подот, ќе се уверат 
дека под нив нема ни предмети ни лица, што би 
можеле да бидат загрозени од паѓањето на делови 
од конструкцијата на кулата или алатот. 

При сите работи на кулата работниците мораат 
да носат заштитни шлемови. 

III. ПОГОНСКИ МАШИНИ 

1. Електрични уреди 

Член 24 
Електричните уреди при работите на истражу-

вање и експлоатација на нафта и земни гасови со 
ду пн а тини мораат да им одговараат на важечките 
пт? опи си што се однесуваат на употребата на елек-
трични уреди и на изведувањето на електрични ин-
сталации при работата во атмосфера на запаливи и 
експлозивни смеси. 

Член 25 
Електричните уреди што не им одговараат на 

важечките прописи од претходниот член можат да 
се постават само на места оддалечени најмалку 30 м 
од средиштето на кулата односно од зградите што 
се во врска со кулите, од резервоарите за нафта и 
од гасните постројки. 

Кога погонот не работи, струјата мора да биде 
исклучена во сите електрични водови освен во во-
довите за осветление. 

Член 26 
Електричните уреди, пред првото пуштање во 

погон, а потоа еднаш годишно, мора да ги испита 
електротехнички стручњак определен за тоа од 
страна на рударскиот инспекторат. Раздобјето меѓу 
два годишни прегледи не смее да биде подолго од 
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15 месеци. Наодите на извршените испитувања и 
прегледи мораат да се внесат во контролната книга 
за прегледите на електричните уреди и инсталации 
што се должни да ја устрој ат претпријатијата и да 
ја водат уредно. 

Утврдените недостатоци мораат пред почетокот 
односно пред продолжувањето на работата да бидат 
отстранети. 

Одржувањето и другите работи на електрични-
те уреди можат да ги вршат само за тоа определени 
стручни лица под раководство на надзорнике^ При 
работата овие лица мораат да се придржуваат кон 
сите пропишани заштитни Мерки. 

2. Парни постројки 

Член 27 
Положбата на котларницата спрема кулата мора 

да биде таква што правецот кулата-котларницата 
да биде вертикален на главниот правец на ветро-
вите во тоа подрачје. Котларницата треба да се из-
гради така што за време на работата да не може да 
дојде до запалување на нафта или гас. Слевање на 
нафтата во котларницата мора да се оневозможи 
со изградба на соодветни заштитни насипи. 

Котларницата мора да се постави најмалку 30 м 
далеку од средиштето на кулата односно од згради-
те што се во врска со кулата. Вратата на котларни-
цата мора да се • отвора нанадвор. Огништата на 
парните котли мораат да бидат поставени на стра-
ната спротивна од дупнатината. 

Член 28 
Покривот на котларницата мора да биде изгра-

ден од несогорлив материјал. Конструкцијата на 
покривот на котларница та мора да биде од лесен 
материјал, а котларницата — без плафон. 

Член 29 
Оџакот мора да биде опремен со мрежа за фа-

ќање на искрите и наткрили со штитник, за во слу-
чај на силни ерупции од дупи атип ат а да се спречи 
пронигснувањето на нафтата. Овие заштитни на- . 
прави мораат, по потреба, да се чистат од саѓи. 

Во ѕидовите свртени кон дупнатината може да 
има само отвори од најмала големина потребна за 
минување на средствата за пренос на погонската 
сила, кои во случај на потреба можат да се зат-
ворат. 

Член 30 
Огништето односно деловите од котелот со от-

ворен огин мораат да бидат изградени така што да 
можат непропустно да се затворат. 

За време на палењето, пепеларвицата под огни-
штето мора да биде наполнета со вода за да паѓа 
пепелот непосредно во водата. Троската што се 
исфрлува од огништето мора веднаш да се изгасне 
непосредно во котларницата. 

Член 31 
Парните котли можат да се палат со гас. Ако 

при тоа се доведува гасот директно од дупнатината, 
во доводот мора да биде вграден редактор за одр-
жување постојан притисок и сепаратор за одво-
јување на течните фракции. 

Член 32 
Кога парните котли се палат со нафта или со 

нејзини деривати, мораат да се преземат мерки 
течното гориво да гори без чадење. 

Доведување на течнд гориво во огништето е 
дозволено само со цевовод. Нафтата и нејзините 
деривати потребни за палење мораат да се држат 
во затворени садови надвор од котларницата. Са-
довите мораат да бидат снабдени со стакло за ме-
рење, термометар и со цевки за прелевање. 

Член 33 
Гасоводите морат да се одржуваат во исправна 

состојба и мораат да бидат снабдени со вентили 
за затворање на доводот за гас, со противповратни 
вентили и со вентили за испуштање на гас. 

Член 34 
Во кругот на полу пречник до 30 м од д упада -

тината е дозволена употреба само на таква изо-
лација на цевките што е сигурна против пожар. 
Изолацијата на пароводите мора да се приспо-

соби кон температурата на парата. 

3. Мотори со внатрешно согорување 

Член 35 
Моторите со внатрешно согорување што се 

употребуваат при работите на истражување и ек-
сплоатација на нафта и земни гасови во опасна 
зона (член 36 став 2) морат да бидат така констру-
ирани и опремени што да не можат да предизви-
каат запалување на експлозивни смеси ниту сами 
ниту со свои смукачки и испустни уреди. 

Член 36 
Смукачките цевки на моторите со внатрешно 

согорување на својот слободен крај мораат да би-
дат снабдени со филтер за воздух што не пропу-
шта пламен. Непосредно пред моторот во смукач-^ 
ките цевки мора да биде вграден уред за запирање 
на притечувањето на воздухот, со кој може да се 
ракува од местото на мотористот и од местото на 
пробивачот во кулата.-

Испусните цевки на моторите со внатрешно 
согорување мораат да имаат уред за разбивање на 
искрите и за спречување на избувнувањето на 

пламенот надвор. Тие во опасната зона мораат да 
се изолираат, односно да се ладат на годен начин. 
Испустните цевки не смеат да се спроведуваат 
покрај резервоари со запаливи течности и базени 
за исплака. 

Како опасна зона од претходниот став се смета, 
при пробивањето со помош на мотори со внатреш-
но согорување во непознат терен, кружниот про-
стор со по лу пречник од 15 м околу средиштето на 
дупнатината. При пробивањето на местата со поз-
нати притисоци на нафтата и земниот гас. опасна-
та зона опфаќа кружен простор со полупречник 
од 15 м, ако е притисокот на дупнатината абнор-
мален, а со полупречник од 7,5 м околу средиштето 
на дупнатината, ако е притисокот на дупнатината 
нормален и ако се преземени сигурносните мерки 
што ги спречуваат дефектите и излегувањето на 
нафтата и земниот гас надвор од колоната на дуп-
натината. 

Како нормален притисок од претходниот став 
се подразбира притисокот што не преминува 10 ат, 
мерено на у с т е т о од дупнатината на врвот од стол-
бот на солената вода што ја исполнува дупнати-
ната од нафтениот .или гасниот пласт до површи-
ната. 

Сите споеви на смукачките и испустните цевки 
мораат да бидат затнати со материјал отпорен кон 
високата температура. Затнатоста на споевите мора 
повремено да се контролира. Пречниците на цев-
ките мораат да бидат толкави што да не ја отеж-
нуваат работата на моторот. 

Непосредно пред да се пробие пласт од нафта 
и земни гас во кој се очекуваат поголеми притисо-
ци, односно во непознат терен, мора да се изврши 
преглед на моторот со внатрешно согорување и на 
неговите смукачки и испустни уреди во поглед на 
искричењето, исфрлувањето на пламен и ел. Ако 
при прегледот се утврди каков и да е недостаток 
треба да се преземат потребните сигурносни мерки. 

Кога за задвижување на моторот со внатрешно 
согорување ќе се употреби компримиран воздух, 
за подмачкување на воздушниот цилиндер (стуб-
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лини) и на разводникот на компресорот мораат да 
се употребат само чисти минерални масла со пла-
миште над 220°Ц. 

IV. РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА 

Член 37 
Доведувањето на нафта од дупнатината до ре-

зервоарите за нафта мора да се врши само низ 
цевоводи узем јени со цел за одведување на стати-
чкиот електрицитет. 

Член 38 
Резервоарите за нафта мораат да бидат изгра-

дени од челичен лим, армиран бетон или бетон. 
Бетонските резервоари за нафта морат да би-

дат вградени во земјата и на сигурен начин покри-
ени, за да, не дојде до пожар. Одведувањето на га-
сот од учланите резервоари мора да се осигури 
со отвори на покривот на резервоарот. Отворот со 
пречник 25 см мора да биде снабден со сигурносен 
вентил за случај на ненадејно заголемување на 
притисокот и со одводна цевка во должина околу 
2 м над покривот. Отворот на цевката мора да се 
заштити со мрежа од жица во дебелина 0,35 мм со 
144 отвори на 1 см2. 

Надземните резервоари за нафта мораат да 
фидат снабдени со сигурносен вентил поставен на 
покривот. Освен тоа, тие мораат да бидат опремени 
со затворни орган за испуштање на нафта и со 
затворни орган на дното од резервоарот за испу-
штање на вода и тиња. 

Резервоарите за нафта мораат да бидат опре-
мени со современи уреди за гаснење пожар. Заради 
спречување ширењето на пожарот од непосредната 
околина, во близината на резервоарите треба да се 
осигури снабдување со вода, односно да се има 
хидрант или базен со најмалку 30 м3 вода. Резер-
воарите мораат да бидат снабдени и со отвор што 
овозможува внатрешно чистење, како и со пока-
жувач на нивото на течноста во резервоарот. 

Член 39 
Резервоарите за, нафта и нивната опрема не 

смеат да пропуштаат нафта. Со нафта натопената 
земја околу резервоарите треба да се отстрани или 
да се покрие со свежа земја. Зацврснатата (ствр-
днатата) нафта треба да се истопи со пара или со 
врела вода. 

Испразнетите резервоари треба пред чистењето 
да се проветрат или да се издуваат со пара. За таа 
цел резервоарите мораат во својот долни дел (при 
дното) и на покривот да имаат отвори за провет-
рување, кои за време на употребата на резервоа-
рите мораат да бидат наполно херметички затворе-
ни. На работниците што ги чистат резервоарите 
мораат да им се обезбедат изолациони средства за 
заштита на органите за дишење (цевни маски или 
изолациони апарати). Работниците при работата 
мораат да бидат снабдени со заштитни појаси, 
врзани и постојано надзиравани, за да можат да 
се спасат во случај на опасност. 

V. ОСВЕТЛУВАЊЕ НА РАБОТИЛИШТЕТО 

Член 40 
Осветлувањето во целиот погон, а особено во 

кулите и околните згради оддалечени до 30 м од 
дупнатината, по правило, мора да биде електрично. 

Член 41 
На дупнатините од кои излегуваат поголеми 

количини гас можат да се вршат работи при веш-
тачко осветление само ако тоа се добива од ре-
флектори наместени на блиски столбови, или од 
експлозивно заштитени акумулаторон светилки. 

Секоја д.упнатина, за случај на прекин на елек-
тричното осветление, мора да има потребен број 
преносни експлозивно заштитени акумулаторски 
светилки и соодветни резервни делови. 

На инсталациите за осветлување на работи« 
лигите мораат да се применат и одредбите од чл. 
25 и 26 на овој правилник. 

VI. ЗАТОПЛУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИТЕ 
Член 42 

Кулите за пробивање и зградите во врска со 
нив можат да се затоплуваат само со индиректно 
греење. Изворите на топлината мораат да се нао-
ѓаат надвор од тие простории на оддалеченост која 
оневозможува да се запалат нафтата или гасот. 
Греалките во тие простории не смеат да се загре-
јуваат над 200° Ц. 

VII. РАБОТИ НА ДЛАБИНСКО ПРОБИВАЊЕ 

Член 43 
Одговорниот технички управник или негов за-

меник мора да биде постојано присутен во погонот 
односно на работилиштето (ако е во прашање 
истражување во сосем ново подрачје) или да се на-
оѓа во близина на погонот односно работилиштето, 
за да може секој момент да се повика. Тешките или 
опасните работи, како и преземањето на мерките за 
спречување или совладување на ерупциите мора 
лично да ги надзирава одговорниот технички управ-
ник или негов заменик, или работоводител. 

Водачот на сменета (продупнувачки мајстор) 
односно негов заменик мора за време на смената да 
се наоѓа на дупнатината (во кулата). 

Член 44 
При преземањето на смелата, водачите на сме-

ната мораат да ги прегледаат главните елементи 
на постројката за пробивање, превентерот и ра-
ботите. При предавањето на должноста водачот на 
смената мора да укаже на недостатоците што во 
текот на работата на својата смена ги забележал 
на елементите на постројката за пробивање и во 
процесот на работата. Особено внимание мора да 
му се обрне на самиот процес на работата и при 
тоа да се утврди состојбата на продупнувачкиот 
алат во дупнатината и на превентерот, длабината 
на дупнатината, квалитетот на исплаката, како и 
запасот на неопходен материјал, кој би можел да 
биде критичен за фазата на работата во која се 
наоѓа постројката за пробивање. 

Водачите на смената мораат повремено, а осо-
бено во случаите од членот 9 на овој правилник, 
да извршат преглед на состојбата на кулата и на 
затегалките на челичните јажиња со кои е извр-
шено усидрување на кулата. 

Член 45 
Пред почетокот на пробивањето, устието на 

дупнатината мора да се осигури со уводна колона, 
која треба да се вгради до здравицата односно до 
цврстата почва. 

Водоносните хоризонти над нафтените односно 
гасното лежиште мораат непропустлив© да се за-
творат за да се спречи проникнување »а вода во 
тие лежишта. 

Член 46 
Цевките што се употребуваат за заштита на 

дупнатината мораат да им одговараат на условите 
на современата техника на пробивањето. 

Успехот на затворањето на водата во дупнати-
ните мора да се испита со пробен притисок, а херме-
тичноста на вградената колона — со пробно празне-
ње на колоната. За ова испитување претпријатието 
мора благовремено да го извести рударскиот инспек-
торат, кој може да испрати свој инспектор заради 
присуствување на испитувањето. За испитувањето 
мора да се состави записник. 

Член 47 
Исплаката употребена при пробивањето мора да 

му одговара на составот и на особините на карпите 
што се пробиваат, како и на длабинските услови. 
Количината и квалитетот на поплаката мора во те-
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кот на пробивањето редовно да се контролира. Во 
случај на губење на поплаката мораат да се утвр-
дат местата и причините на тоа губење, како и да се 
преземат итни мерки за да се спречи тоа. 

Ако постои опасност поради значителното губе-
ње на поплаката да дојде до оштетување на нафте-
ното лежиште, пробивањето мора да се запре и ра-
ботите можат да се продолжат дури откога ке се 
оневозможи губењето на исплакате. 

Член 48 
При пробивањето мораат да се утврдуваат пе-

трографските и геолошките карактеристики на про-
биените карпи. Во пластовите каде што се очеку-
ваат појави на нафта и гас треба да се испита поро-
зноста, пропустливоста и заситеноста на карпите со 
нафта, вода и гас. 

Член 49 
При пробивањето мора да се применува најпра-

вилниот режим за пробивање за да се постигне што 
поправилен профил на дупнатината со што помалку 
отстапувања од планираниот профил. 

Член 50 
Уредите за дигање и спуштање на тешки делови 

на продупнувачки постројки и алатки мораат да 
имаат сигурни кочници, кои мораат секогаш да би-
дат во исправна состојба. Кочниците не смеат да би-
дат снабдени со запирани (скокалки). Тие при пра-
вилното одржување и ракување не смеат да преди-
звикаат ИС1фИ. ^ 

Исправноста на кочниците ја проверува продуп-
нувачкиот мајстор при преземањето на смената и 
својот наод го внесува во дневникот на пробива-
њата. Ако утврди некоја неисправност, тој е дол-
жен пред продолжувањето на работата да ја отстра-
ни таа неисправност, и тоа посебно да го назначи 
во дневникот на пробивањата, што е должно да го 
уетрои претпријатието и да го води уредно. 

Елеваторот мора секогаш да биде во исправна 
состојба. Неговата конструкција мора да биде таква 
што да може лесно и на сигурен начин да се затво-
ри, и во текот на работата да не може да се отвори. 
Возење на работници на елеваторот е најстрого за-
брането. 

Опасните и сите важни работи на машините, 
уредите и другите средства за пробивање можат да 
се вршат само по изречен налог од одговорниот те-
хнички управник и под стручно раководство. 

Член 51 
Задвижувањето и запирањето на уредите, како 

испуштањето и извлекувањето на продупнувачките 
алатки, водачот на смелата мора благовремено да им 
го објави на работниците запослени во кулата-, и тоа 
усео или со однапред договорен посебен знак. 

Член 52 
Уредите поставени на височина вон лесен и си-

гурен дофат од земјата или од подот на кулата, што 
се подмачкуваат мораат да се снабдат со заштитни 
направи. Сигурни пристапи до такви места на ви-
сочина треба да се изградат, ако го дозволуваат тоа 
градежните и погонски^ прилики. 

Член 53 
При подмачкување^ на уредите поставени ви-

соко над земјата или над подот на кулата (коло-
турници и др.), подмачкувачот мора да провери дали 
деловите на тие уреди се во исправна состојба. 
Утврдените неисправности мораат да се запишат во 
дневникот на пробивањата и п$ед продолжувањето 
на работата да се отстранат. Продупнувачкиот мај-
стор е должен да потврди во дневникот на пробива-
њата дека се отстранети тие неисправности. 

Член 54 
При спуштањето и извлекувањето »а продуп-

нувачките алатки и сл., куларот запослен на поди-
штето над подот на кулата мора да биде снабден 
со заштитен појас и врзан. Алатот со кој се служи 
куларот исто така мора да биде врзан. 

На подиштата над подот на кулата не смеат да 
се оставаат предметите да лежат слободно. .Деловите 
на уредите за пробивање (сворњаци, обрачи за стега-
ње и ел.) што би можеле со време самите од себе 
да се ослободат, треба да се осигурат со годни за-
штитни направи (сигурносен синџир, усадици итн.). 

За време на работата на фаќање алатки откина-
ти или впаднати во дупнатината, влошките (нивните) 
на ротационата маса мораат да се поврзат. 

Член 55 
При заврткувањето или одвртувањето на про-

дупнувачките алатки забрането е преоптоварување 
на синџирните клучеви при едновремено затегање 
односно попуштање со дигалка. Во случај на потреба 
за попуштање односно затегање на продупнувачките 
алатки, синџирните клучеви мораат претходно да се 
симнат од алатките. 

Член 56 
Подот на кулата мора да биде чист и исправен. 

Околу устието на дупнатината и под нозете на ра-
ботникот не смее да има никакви туѓи предмети. 

За да се заштитат работниците од лизгање и па-
ѓање, работилиштето треба да се посипува со песок 
или со некое друго годно средство. Персоналот за-
послен на подиштата над подот на кулата не смее 
да носи дрвени обувки туку гумени обувки со ре-
бреста ѓонови, или обувки од кожа кои не смеат 
да бидат потковани со железни клинци. 

За време на работите што бараат специјално 
оптоварување на кулата, а особено за време на ин-
струментации, непотребните работници мораат да ја 
напуштат кулата. 

Член 57 
Изработката на дупнатини задолжително бара 

водење на евиденции: за работите што се вршат, за 
длабината, дебелината, видот и составот на проби-
ените наслаги а особено на нафтоносните, гасоно-
сните и водоносните пластови, за земањето на јатки, 
за вградувањето на заштитни цевки, за затворањето 
на водите како и за сите важни околности значајни 
за пробивањето што можат да бидат од особена 
вредност за евентуално претстојната експлоатација 
на нафтата односно гасот. 

Резултатите на пробивањето, а особено на јат-
ката и скамнатицата, мораат да се чуваат до, завр-
шетокот на пробивањето, со тоа што по тоа, ако на 
претпријатието повеќе не му се потребни, ќе му се 
стават на располагање на републичкиот завод за 
геолошки истражувања. 

VIII. ЗАШТИТА ПРОТИВ ЕРУПЦИЈА (ИСФРЛУ-
ВАЊЕ) НА НАФТА И ГАС 

Член 58 
На првата дупнатина во подрачјата што не се 

истражени и на секоја дупна тина на познати тере-
ни, каде што се очекуваат поголеми притисоци на 
нафта или плин и каде што се смета дека нормал-
ната исплака не е доволно осигуруваше од ненадејни 
ерупции, мораат да се преземат следните заштитни 
мерки: 

1) техничката (уводната заштитна) колона мора 
да се вгради до здравицата и да се цементира до по-
вршината. Секоја следна заштитна колона вградена 
над продуктивниот пласт, мора да биде цементирана 
до височината што ја обусловува карактерот на пла-
новите над продуктивниот пласт, а, по потреба, вр-
зана и со превентер. Цементирањето на колоните 
има за цел од една страна да се спречи проникну-
вањето на нафта односно на гас по неконтролирани 
патишта вон заштитната колона, а од друга страна 
заводнувањето на продуктивните пластови да се 
спречи со вода од пробиените водоносни пластови. 
Секоја вградена колона мора да се испита на херме-
тичност; 

2) техничката (уводната заштитна) колона, одно-
сно последната заштитна колона, во случај на пове-
ќе заштитни колони, вградена над пластот од кој 
се очекуваат проникнувања на нафта или гас мора 
да биде опремена со уреди, и тоа: 
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а) најмалку со еден превентер, кој во случај на 
ненадејна ерупција ќе овозможи непропустливо за-
творање (затнување) на просторот меѓу продупну-
вачките справи и колоната на заштитните цевки врз 
која е поставен превентерот. Устието на дупнатина-
та треба да се снабде со два превентери поставени 
еден над друг, ако се очекуваат особено високи при-
тисоци. Еден од тие превентери овозможува во ду-
пнатината да се натискува тешка исплака заради 
задушување на настанатата ерупција, а другиот 
превентер служи заради сигурност; 

б) со еден засун за висок притисок; 
3) уредите за пробивање мораат да се снабдат со 

две исплакнувачки пумпи; 
4) над погонската шипка мора да се вгради спе-

цијален затворач (Kelly cock), или над тешките шип-
ки во продупнувачките шипки мораат да се вградат 
1 до 2 противповратни вентили; 

5) според волуменот на дупнатината однапред 
мораат да се подготват доволни количини вода, 
исплака, ситно мелено средство за отежнување на 
поплаката (барит, хематит и ел.) и глина, и тоа во 
непосредната близина на дупнатината; 

6) за време на пробивањето мора непрекинато 
да се пази на намалувањето или зголемувањето на 
количината на исплака во циркулација (во работа), 
а со цел да се утврди дали поплаката се губи или 
се зголемува поради подземни притоки и да се 
установи брзината и местото на губењето односно 
зголемувањето на поплаката; 

7) мораат да се контролираат квалитетните осо-
бини на поплаката, обрнувај ќи при тоа особено вни-
мание на газирањето и применувајќи соодветни 
современи уреди (детектор за гас и др.); 

8) треба да се постави вибратор заради наблју-
дување и отстранување на испробиениот материјал 
и за дегазирање на поплаката што се враќа од 
дупнатината; 

9) при извлекувањето на продупнувачките 
шипки од дупнатината, дупнатината мора непреки-
нато да се дополнува со исплака со цел за постојано 
одржување на потребниот притисок заради совладу-
вање на пластениот притисок; 

10) работниците мораат да бидат запознаени и 
обучени во ракување со превентери и заеуни. Заради 
проверување состојбата на заштитните уреди мора 
барем еднаш неделно во секоја смена да се изврши 
преглед на овие уреди и пробни затворања, за да се 
утврди сигурното и правилно функционирање на 
превентерите, засуните и противповратните вентили. 

Член 59 
Сите уреди од ставот 2 на претходниот член 

мораат, пред да ое постават на устието на дупнати-
ната поединечно, а по подавањето и како целина, 
да се испитаат со притисок што е за 50°/е поголем 
од очекуваниот притисок. Како очекуван притисок 
на првата дупнатина во уште неиспитано подрачје 
треба да се смета Н/8 ат. Притоа , за Н се зема 
предвидената длабина на продуктивните наслаги 
изразена во метри. Во познат терен како очекуван 
притисок треба да се смета најголемиот до тогаш 
утврден пластен притисок на односното лежиште. 

Член 60 
И' кога превентерите имаат автоматска или 

хидраулична команда, превентерите и главните за-
сузи мораат да имаат продолжени вретена за да 
може да се ракува со нив од заштитените места 
надвор од кулата, оддалечени најмалку 5 м од 
нејзината оплата. Заштитените места за р а ч в а њ е 
со овие уреди мораат да бидат покриени со цврст 
материјал и заштитени од три страни. 

Продолжувањето на вретеното од претходниот 
став може да биде пократко од 5 м, ако местото 
каде што се наоѓа вретеното може да се заштити од 
еруптирачки материјал со заклон, оплата или на 
некој друг начин со цел раководителот на наведе-
ните уреди да биде наполно обезбеден. 

Член 61 
Во случај на ненадејни ерупции на нафта и гас 

веднаш треба да се затвори превентерот на устието 
на дупнатината и да се запре работата на построј-
ката во кулата. Работниците од кулата и од зградите 
што се со неа во врска мораат да се отстранат. Со 
оплата обложената кула мора да се проветрува (да 
се остават отворени вратите и прозорците). 

Ако се во употреба парните постројки, огнарот 
мора веднаш да ги затвори вратите на котларницата, 
огништето и пепеларницата. 

Забрането е извлекување на огин и негово га-
снење со вода. 

Ако за горење се употребува гас, доводот за гас 
мора веднаш да се затвори. 

Подрачјето на дупнатината (нејзиниот круг) 
мора да се осигури од пожар, околните пристапи 
кон дупнатииата да се затворат, а лицата во сосед-, 
ните згради да се известат за настанатите опасности. 

Управникот на погонот е должен да издаде по-
дробни упатства за наблјудување на знаците што 
им претходат на ерупциите и за преземање мерки 
за нивното спречување и совладување, како и да 
обезбеди опрема за наблјудување. 

Член 62 
Во случаите на особена опасност за луѓето и за 

опстанокот на дупнатината, техничкиот управник 
може сам или во согласност со техничкиот директор 
на претпријатието, без оглед на одредбите од овој 
правилник, да ги преземе на дупнатината сите ра-
боти што имаат за задача совладување на ненадеј-
ното исфрлување на гас или нафта, водејќи при тоа 
сметка за заштитата на животите на персоналот 
запослен на тие работи. 

IX. РАБОТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА НАФТА И ГАС 

Член 63 
Искористувањето на лежиштето на нафта и 

гас мора да се врши на научни основи, служејќи 
се при тоа со придобивките на современата техника. 
Особено треба да се води сметка за особините на 
гасот и за неговото влијание врз што поцелосното 
исцрпување на нафтата од лежиштето. 

Експлоатација (придобивање) на нафта со ла-
жица, по правило, не е дозволена. 

Член 64 
Преземањето на заштитни мерки при искористу-

вање на лежишта на нафта со еруптирање, мора 
да се насочи не само кон задушување на отворените 
ерупции, туку и кон спречување на пожари, експло-
зии и труења со гасови. 

По извршеното пробивање, а пред да почне осво-
јувањето. устието на дупнатината мора да се снабде 
со ерупционен уред, кој со својата конструкција му 
одговара на очекуваниот притисок на лежиштето. 

Исправноста на деловите на ерупциониот уред 
мора поединечно да се испита пред тој да се постави 
на устието на дупнатината. 

Кога ерупциониот уред ќе се постави на устието 
на дупнатината, тој мора повторно да се испита за 
при предвидениот притисок да се утврди неговата 
непропустливост како целина. 

Со цел за контролирање на притисокот, еруп-
циониот уред мора да биде снабден најмалку со 2 
проверени манометри, од кои еден се поставува на 
одборникот на возлезните цевки (над тубингот), а 
другиот на прстенестиот простор меѓу последната 
(експлоатациона) колона на заштитните цевки и 
колоната на возлезните цевки. 

Ерупциониот уред треба да има барем два ра-
ботни одводи за во случај на поправка на еден од 
нив да не може да се запре работата на дупна-
тината. Ерупциониот уред на гасните дупи атини 
за притисоци поголеми од 70 ат., мора да има два 
главни затворни органи. 
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Член 65 
Пред пристапувањето кон испитување и освоју-

вање на дупнатината, како и за време на пробното 
искористување на дупнатината, доведувањето на 
електрична струја во инсталациите за осветлување 
со сијалици на кулата и на зградите што се во 
врска со неа мора да биде прекинато, а слободните 
електрични спроводници не смеат да бидат под 
струја. Вештачко осветлување на работилиштето 
може да се врши само со рефлектори поставени 
на доволна оддалеченост од дупнатината. 

Член бб 
При задушувањето на отворени ерупции мораат 

да се преземат следните мерки: 
1) сите работници треба да се предупредат за 

можноста од избувнување на пожар и најстрого 
да им се забрани пушењето. При тоа мора да се 
обележи круг во кој ниедно лице не смее да има 
кибрити, запалки, цигари или тутун. Писмените 
предупредувања за овие мерки мораат да бидат 
видно истакнати на пристапите кон кругот; 

2) каде природата на работата го дозволува тоа, 
мора да се употребува алат што не фрла искри; 

3) запослениот персонал мора внимателно да ги 
затне ушите со вата и да ги врзе за да не се 
оштетат тапанчињата во нив. 

Член 67 
При искористувањето на лежиштата на нафта со 

употреба на компресор (лифтирање), заштитни 
мерки мораат да се преземаат кај компресорските 
уреди (за гас односно воздух), и кај уредите што 
служат за разведување на односното работно сред-
ство од компресорот до дупнатината. 

Член 68 
Со оглед на високиот притисок на компресорот 

(40 до 55 и повеќе ат.), уредите за разведување на 
гасот односно воздухот (цевоводи, издвојувачи на 
јаглен, собирници, кондензациони лонци ити.) мораат 
претходно да се испитаат со притисок што е за 50 Vo 
поголем од предвидениот максимален работен при-
тисок. Исправноста на тие уреди мора во текот на 
работата да се контролира и утврдената состојба 
да се внесува во дневниот извештај на погонот. Не-
исправностите утврдени на уредите мораат неод-
ложно да се отстранат. 

Член 69 
Со цел за контрола на промените на притисокот 

и за осигурување на уредите од ненадејни претерани 
зголемуваа на притисокот, на цевоводот зад ви-
соко притисочниот цилиндер на компресорот мораат 
да се постават манометар и сигурносен вентил. Со 
ма-нометар и сигурносен вентил мораат да бидат 
опремени и сите собирници. 

Манометрите на компресорот треба повремено 
да се прегледаат и да се проверуваат со контролен 
манометар. 

При секоја смена мора да се проверува исправ-
носта на деловите на сигурносните вентили за да се 
утврди да не се можеби 'рѓосани или запечени со, 
масло. Состојбата на исправноста на тие делови 
мора да се внесува во дневниот извештај за работата 
на компресорските уреди. 

Издвојувачите на маслото што треба да се 
постави надвор од зградата на компресорската ста-
ница, како и собирниците на работното средство, 
мораат во текот на смената неколку пати да се 
продувуваат со отворање на славините предвидени 
за таа цел. 

Член 70 
Со цел за надзор над правилното ладење на 

компресорот и над неговата работа, мораат да. се 
вградат термометри зад секој степен на набивање 
(компресија) на гас или воздух. 

Затнувачите на компресорите мораат да се одр-
жуваат во исправна состојба за да не пропуштаат 
гас. Компресорите и нивните собирници со цел за 
преглед мораат повремено да се отвораат и, по 
потреба, да се чистат. Маслото за подмачкување 
на компресорите мора да биде чисто минерално 
масло со пламиште над 220°Ц. 

За електричните уреди на компресорските ста-
ници важи одредбата на членот 24 од овој пра-
вилник. 

Член 71 
Компресорските станици и куќичките за разве-

дување на работното средство мораат при работата 
со гас да се проветруваат на вештачки начин. Пу-
шењето во нив е забрането што треба со натпис 
на видно место да се објави. 

Компресорските станици и куќичките за разве-
дување гас мораат да се градат од несогорлив 
материјал со подови од годен мек материјал за 
паѓањето на железен алат да не предизвика искри. 
Компресорските станици и куќички за разведување 
гас изградени од запалив материјал мораат да се 
премачкаат со заштитно средство против пожар. 

По потреба, куќичките за разведување гас можат 
да се затоплуваат, но само на начинот што исклу-
чува палење на гасот. 

Член 72 
Главните разводни гасоводи и водовите за ра-

ботни флуиди под притисок, што од компресорите 
или црпките го разведуваат гасот или работниот 
флуид преку разводните куќички кон дупнатините 
со цел за освојување на дупнатината, за лифтирање, 
греење и натискување во пластовите, мораат непо-
средно пред дупнатината да бидат опремен;! со 
противповратни органи заради заштита на компре-
сорите, црпките, водовите и другите уреди против 
удар на гас и нафта од дупнатината. 

Член 73 
При експлоатацијата на нафта со длабински 

цицалки треба да се осигурат подвижните делови 
од постројката на нишалката (качалката) и да и 
се обрне особено внимание на работата додека се 
наоѓа нишалката во движење, и на работата околу 
нејзиното одржување и поправање. 

Член 74 
Ако тешките делови од постројката на нишал-

ката и на опремата не можат да се дигаат со 
уредите за извлекување, поставени во самата кула, 
дигањето мора да се врши со употреба на подвижни 
дигалки преку колотурници обесени за двоножец, 
троиожец или посебно изработена коза. 

Кога главата на мазната шипка не може да се 
спои со синџирот на нишалката непосредно од подот 
околу дупнатината, тоа спојување мора да се ЕОШИ 
од подигнато сигурно подиште или од цврсти скали 
изработени во форма на троножец. 

Нишалката не смее да се задвижува додека 
на неа се наоѓа работник. Поставана противтег 
на задниот крак од нишалката или приклучување 
на лажна нишалка кон противтегот, дозволено е 
дури откога нишалката ќе се спои со оската и со 
мазната шипка. 

Свртување на главната оска на нишалката во 
никој случај не смее да се врши со помошта на 
лост, цевка или дрвена палка. 

Кога движењето на нишалката се врши со 
пренесен ремен, мораат да се преземат мерки за 
спречување лизгањето на ременот по ременицата, 
до што доаѓа од олабавување или овлажување на 
ременот поради врнежи, зашто тоа создава загреју-
вање кое може да предизвика пожар. Ременот мора 
да се заштити од врнежи со доволно широк жлеб. 
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Член 75 
При обработката на дупнатини со солна кисе-

лина со цел за зголемуваше на производството, 
мораат да се преземат следните заштитни мерки: 

1) запослениот персонал мора да биде добро 
запознаен со опасностите на работата со солна ки-
селина и да биде свикнат на таа работа; 

2) запослениот персонал мора да биде снабден 
со гумени нараквици, со заштитни престилки од 
гума или воштено платно и со гумени обувки. По-
крај тоа мора да биде осигурен со заштитни очила 
и поучен да одбегнува вдишување на киселички 
пари; 

3) за исплакнување на случајно со киселина 
полиени делови на телото, облеката или обувките 
мора да се подготви и на годно место да се држи 
шише со најмалку пет литра разблажен раствор 
ва сода бикарбоне (Na НСОз); 

4) за исплакнување на очите мора да се подгот-
ви и на годне место да се држи шише со најмалку 
еден литар раствор (1% до 3°/о) на борна киселина 
(Њ ВОз). 

X. ОПШТИ МЕРКИ ПРИ ПРОБИВАЊЕТО 
И ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ГАС 

Член 76 
Торпедирање на дупнатини со цел за отстрану-

вање на тешки хаварии при пробивањето или за 
зголемување на производството на нафта смее да се 
врши само по одобрение од техничкиот директор 
на претпријатието, а врз основа на образложен 
предлог од одговорниот технички управник. 

Во работата од претходниот став можат да 
учествуваат само за таа работа вешти и искусни 
лица. Непотребниот персонал мора да се отстрани 
од дупнатината. 

Член 77 
Ако за време на извлекувањето или спуштањето 

на цевките, продупнувачките шипки или клипните 
шипки дојде до прекин на осветлението, односната 
колона треба да се спушти до првиот колчак, а 
натамошната работа, по правило, да се запре до 
повторното воспоставување на осветлението. За да 
се отстрани заглавување на алат или други штетни 
последици, најнужно маневрирање може да се врши 
при осветлението предвидено во членот 41 на овој 
правилник. 

Член 78 
Неопходно потребното заварување на самото 

место во круг на полупречник до 30 м од средиштето 
на кулата на истражните и експлоатационите дупна-
тите го одобрува водачот на смената, ако нема 
опасност од запалување на нафтата или гасот. 

Заварување во круг на полупречник до 30 м од 
резервоарите за нафта и гасните уреди, како и во 
случај кога се работи на инструментација со нафта 
или на освојување на дупнатана, смее да се врши 
само по одобрение од техничкиот управник на 
односниот погон, кој во спогодба со раководителот 
на противпожарната заштита ги определува и по-
требните мерки на сигурност. 

Член 79 
Кога во земниот гас на некое лежиште се наоѓа 

сумпорводород, работниците на местата каде што би 
можело да дојде до собирање или издвојување на 
гас мораат да бидат снабдени со соодветни против-
гасни маски. Таквите погони мораат да имаат де-
тектори за утврдување на концентрацијата на 
сумпорводород. 

Пристапите кон дупнатините што даваат по-
големи количини гас, како и пристапите кон 
резервоарите за нафта, кон собирниците итн., мораат 
да се изработат во главната насока на ветровите 
на односното подрачје. 

Член 80 
Дупнатана што конечно се напушта мора про-

писно да се затрула, односно да се цементира. 
На местата каде што се наоѓаат пластови што 

би можеле да предизникаат заводнување на постој- • 
ните лежишта на нафта или гас, мораат да с е 
изградат цементни мостови. 

Член 81 
Со работата околу преносот на големи товари 

мора да раководи бригадир кој во посложени слу-
чаи составува план за работа и ги запознава работ-
ниците на својата група со тој план. 

Член 82 
При рачното пренесување на помали товари (цев-

ки, шипки и ел.), сите работници мораат да се наоѓа-
ат на иста страна на товарот што се пренесува, и 
мораат да го спуштат на договорениот знак. Исто-
варот односно натоварот на големи и тешки цевки од 
товарните возила (камиони, коли) треба да се врши 
со помош на јаже по добро зацврстени греди или 
јаки штици. 

За време на движењето на возилата забрането 
е на нив да се поправа товарот што почнал да се 
лизга. За оваа цел возилото претходно треба да се 
запре. 

Член 83 
Секој работник е должен да му ја пријави на 

водачот на смената и најмалата неисправност или 
оштетз^вање забележано на уредите, направите, при-
бором гасоводите ити. Ако забележаните недоста-
тоци не можат да се отстранат за време на смената, 
водачот на f&a смена мора со тие недостатоци да го 
запознае вод а-то*" наредната смена и работоводи-
телот. 

Аќо претстои некоја опасност, работата мора 
веднаш да се запре и не смее да се продолжи 
додека таа опасност не се отстрани. 

Член 84 
Забрането е донесување и трошење на алко-

холни пијачки на работилницата за време на 
работата. На лице во пијана или полупијана состојба 
не смее да му се дозволи пристап на работилиштето. 

Во кулата и во зградите во врска со неа, во ком-
пресорските и прецрпните станици и во куќичките за 
разведување на гас не смее да се спие. Во iqpyr 
на полупречник до 30 м од кулата и наведените 
места забрането е пушењето. 

Во погоните е дозволено пушење само на местата 
што за таа цел се посебно определени и уредени. 
Во погоните каде што има многу гас треба да се 
изградат специјални куќички (пушилници) со двојни 
врати и вентилација. На подот на тие куќички 
мораат да се наоѓаат кофи со вода за фрлање 
опушоци. 

Во куќичките од претходниот став работниците 
можат да се греат за време на студени ноќи и за 
време на зимските денови. 

XI. СПРЕЧУВАЊЕ И ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР 

Член 85 
Во круг на полупречник до 30 м од кулите, 

резервоарите и другите места каде што се наоѓа 
нафта и гас, освен во случаите од членот 78, не 
смее да се пали и да се пренесува огин, или да се 
пуши. Во тој круг не смеат да се употребуваат 
преносни или стабилни светилки со отворен 
пламен, да се држат лесно запаливи материи, или 
да се пука со огнено оружје. Кибритите, тутунот 
и друг прибор за пушење мораат да се оставаа^ 
во определениот за тоа простор од претходниот член. 
Овие забрани мораат писмено да се истакнат на 
табли поставени на пристапни и видни места. 
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Во подрачјето од претходниот став мора да се 
оневозможи настанување на искри: поради удар на 
железен чекан во железен предмет, поради не-
исправност на електричните уреди, неправилна 
работа или занемарување на заштитните мерки на 
електричните и други уреди и ел. 

Во подрачјето" од ставот 1 на овој член мора 
да се оневозможи самозапалување на нафтини про-
изводи со кои се натопени средствата за мачкање 
и чистење на уредите и на нивните делови (крпи 
и колчишта, остатоци од хартија, струган™ од же-
лезо и ел.). За таа цел, со масло или мазут н а б -
иените средства мораат да се стават во лимени са-
дови, а неупотребливите остатоци редовно да се 
однесуваат на сигурни за тоа определени места. 

Член 86 
Претпријатието, во* соработка со стручњакот за 

противпожарна заштита, мора да направи планови 
на мерките за заштита од пожар, и тоа: 

1> план на пожарно-превентивните мерки што 
ќе опфати: градежно-технички мерки за заштита 
од пожар според постојната состојба и перспектив-
ниот развој на претпријатието; мерки за отстрану-
вање на пожарните опасности што можат да дојдат 
до израз при работата; запознавање на персоналот 
со пожарните опасности и со мерките за заштита 
од пожар, како и други мерки со цел за отстрану-
вање на пожарните опасности; 

2) план на интервенцијата што ќе опфати: ор-
ганизација на противпожарната служба, бројност 
и техничка опременост; начин на известување за 
пожар и барање помош од други противпожарни 
единици; должности на запослениот персонал од 
моментот на појавата на пожар до доаѓањето на 
противпожарните единици, начин на спасување на 
загрозениот имот и друго. 

Овие планови ќе ги опфатат-сите објекти (ду-
пнатините, прецрпните станици, резервоарите за на-
фта и други објекти). 

Плановите од претходните ставови ќе му се до-
стават на согласност на органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за внатре-
шните работи. Овој орган е должен во срок од 15 
дена од денот на пријавата на планот да даде со-
гласност доколку нема забелешки. Во противно, тој 
е должен да донесе решение за одбивање да даде 
согласност против кое решение претпријатието мо-
ж е да изјави жалба. 

Член 87 
Претпријатијата, според положбата, видот и го-

лемината на погоните односно на одделни работи-
лница, мораат да имаат во постојана приправност 
уред, алат и опрема за гаснење на пожар и да обе-
збедат соодветни простории за нивното сместување. 

Во близината на дрвени кули, треба да се има 
во резерва доволна количина вода и опрема за га-
снење, ако нема приклучоци на водоводите или 
пароводате, како и средства потребни за гаснење на 
електричните уреди. 

Пожар на нафта не смее да се гасне со вода, 
туку само со соодветни за тоа приготвени уреди и 
средства (песок, пена, земја и др.). 

Член 88 
Секое претпријатие е должно да организира 

противпожарна единица што ќе ја снабде со потреб-
ните справи и опрема за заштита од пожар согла-
сно со одредбите на Основниот закон за заштитата 
од пожар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56) и 
на Уредбата за звањата и платите на професионал-
ните противпожарници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/58 и 6/59). 

За спроведувањето на мерките за заштита од 
пожар е одговорен директорот на претпријатието, 

а во одделни погони — одговорниот технички 
управник на погонот. 

Претпријатието или противпожарната единица 
на претпријатието мора да има директна телефон-
ска деноноќие врска со територијално најблиската 
противпожарна единица. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
При отворањето и експлоатацијата на лежишта-

та на нафта што даваат поголема количина гас, од-
носно при отворањето на гасните лежишта, каде 
што поради експлоатација на суровина постои 
опасност од ћожар или експлозија, како и во дру-
ги оправдани случаи, оддалеченостите од чл. 6, 25, 
27, 34, 40, 78, 84 и 85 на овој правилник можат да се 
зголемат над 30 м, односно во исклучителни случаи 
да се намалат под 30 м, за што одлучува рудар-
скиот инспекторат во согласност со органот на упра-
вата на околискиот народен одбор надлежен за вна-
трешните работи. 

Член 90 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, 

при работите од членот 1 на овој правилник треба 
да се применуваат одредбите на Општиот правил-
ник за хигиенските и техничките заштитни мерки 
при работењето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 
и 36/50) и на Правилникот за службата за спасу-
вање и давање прва помош во рудниците и топил-
ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/52). 

Член 91 
Претпријатијата мораат своите хигиенско-те-

хнички заштитни мерки да ги усогласат со одред-
бите на овој правилник во сроковите што ќе ги 
определи рударскиот инспекторат, а најдоцна за 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 92 
Претпријатијата се должни да го запознаат сво-

јот технички персонал со одредбите на овој правил-
ник во срок од еден месец од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 93 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за те-
хничките прописи за мерките при работите на ис-
тражување и експлоатација на нафта и земни га-
сови со длабински дупчења („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/57). 

Член 94 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 5060 

3 октомври 1960 година 
Белград 

Секретар за индустрија, 
Хасан (Бркиќ, е. р. 

601. 
Врз основа на точката 1 од Наредбата за регу-

лирање на увозот на определени производи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/60), во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
дустрија, Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

ЗА ЦИВИЛНИ ПОТРЕБИ 

1. За увоз на сите видови воздухоплови за ци-
вилни потреби, како за јавен воздушен сообраќај 
така и за специјални потреби, корисниците се дол-
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жни пред склучувањето на договор за купување 
на воздухоплов од странство, да прибават одобре-
ние од Управата за цивилно воздухопловство во 
поглед на видот и типот на воздухопловот. 

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

Бр. 2002 
3 ноември 1960 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић, е. р. 

602. 

Врз основа на чл. 4 и 29 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ТЕХНИКАТА НА ЗАВАРУВАЊЕ МЕТАЛИ 

1. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Техника на заварување метали — 
Дефиниции на поими и називи — — JUS С.ТЗ.00.1 

Техника на заварување метали — 
Испитување стручна способност на 
варители за електролачно и гасно 
заварување — — — — — — — JUS С.Т3.061 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за техниката на заварување метали („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/55). 

2. Југословенските ' стандарди од претходната 
точка престануваат да важат на 31 декември 1960 
година. 

3. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат нови југословенски 
стандарди, издание 1960 година, со следните на-
слови и ознаки: 

Техника на заварување метали. 
Дефиниции на поимите и називи — JUS С.Т3.001 

Техника на заварување метаЈги. 
Испитување стручна способност на 
заварувач*! за електролачно и гасно 
заварување на челик — — — — JUS С.Т3.061 

4. Југословенските стандарди од претходната 
точка објавени се во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

5. Југословенскиот стандард од 
точката 3 на ова решение — Техника 
на заварување метали. Испитување 
стручна способност на заварувачи за 
електролачно и гасно заварување на 
челик — — — — — — — — JUS С.Т3.061 
— е задолжителен. 

6. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1961 
година. 

Бр. 11-4867/1 
5 ноември I960, година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ардизациј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

603. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60), Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
СТАНДАРД ПАМУЧНИ ТКАЕНИНИ. ОПШТИ 

УСЛОВИ — JUS F.C0.021 

1. Во југословенскиот стандард Памучни ткае-
нини. Општи услови — JUS F.C0.021, кој е донесен 
со Решението за југословенските стандарди од обла-
ста на текстилната индустрија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/60) во точката 2.05 во ̂ втората рече-
ница по зборовите: „износи ± 20%" се додаваат збо-
ровите: „ако уговором није друкчије предвиђено". 

2. По точката 4.2 се додава точка 4.3, која гласи: 
„Тканина која не задовољава услове овог стан-

дарда мора носити ознаку: „Не задовољава у пот-
пуности услове JUS F.C0.021"." 

3. Дополненијата од точ. 1 и 2 на ова решение 
влегуваат во сила со денот на објавувањето во 
„Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 10—4917 
8 ноември 1960 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Југословенскиот завод за 

станд ардизаци ј а, 
инж. Бранислав Станковић, с. р. 

604. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ПАМУЧНА ПРЕЃА. 
ОПШТИ УСЛОВИ — JUS FB2 021 

1. Во југословенскиот стандард Памучна преѓа. 
Општи услови — JUS F.B2.021. кој е донесен со 
Решението за југословенските стандарди од обчаста 
на текстилната индустрија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/60) во точката 4.09 во втората рече-
ница по зборовите: „отетупа од" зборот: „уговорене44 

се заменува со зборот: „установљене". 
2. По точката 6.5 се додава точка 6.6, која гласи: 
„Пређа која не задовољава услове овог стан-

дарда мора носити ознаку: „Не задовољава у потпу-
ности услове JUS F.B2.021"." 

3. Измената и дополнението од точ. 1 и 2 на ова 
решение влегуваат во сила со денот на објавува-
њето во „Службен! лист на ФНРЈ". 

Бр. 10—4916 
8 -ноемвпч 1960 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Бранислав Станковиќ, е, р. 
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605. 
Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за 

надворешнотрговското работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/59, 52/59 и 26/60), во согласност со 
Комитетот за надворешна трговија, Сојузната на-
дворешнотрговска комора проћишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАКОВОДНИТЕ И 
СТРУЧНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО НА-

ДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во стопанските организации што се занимаваат 

со надворешнотрговско работење може на работ-
ните места на раководни службеници што вршат 
надворешнотрговски работи, како и на работните 
места на стручни службеници што вршат комерци-
јални, стручно-технички, финансиско-де визни или 
правни работи во рамките на надворешнотрговското 
работење на стопанската организација, да биде на-
значено лице што има најмалку виша стручна спре-
ма стечена според важечките прописи и што поло-
жило посебен стручен испит за вршење надворе-
шнотрговски работи. 

Член 2 
Посебниот стручен испит за вршење надворе-

шнотрговски работи, предвиден во претходниот 
член, не се должни да го полагаат раководни и 
стручни службеници што завршиле Виша школа за 
надворешна трговија или Едногодишен надворешно-
трговски курс на Сојузната надворешнотрговска 
комора, како и службеници што вршеле надворешно-
трговски работи и што го положиле стручниот испит 
според одредбите од Правилникот за приправнич-
ката служба, стручните испити и курсеви во еко-
номско-комерцијалната струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 84/48) или службеници што до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник вршејќи 
надворешнотрговски работи работеле на комерци-
јални, стручно-технички, финансиско-девизни или 
правни прашања непрекинато најмалку 6 години. 

Посебниот стручен испит за вршење надворе-
шнотрговски работи не се должни да го полагаат 
ниту оние раководни службеници што до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник работеле 
како генерални директори односно директори на 
надворешнотрговски стопанс^! организации подол-
го од 3 години, како и службениците на кои струч-
ната спрема им е признаена врз основа на членот 
30 од Правилникот за стручната спрема на помер-
и л а листите во трговијата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/58). 

Член 3 
Раководните и стручните службеници од членот 

1 на овој правилник што не ги исполнуваат усло-
вите предвидени со овој правилник, а не ќе се здо-
бијат со нив до 31 декември 1962 година, ќе се ра-
споредат на работните места според стручната спре-
ма што ќе ја имаат на 1 јануари 1963 година. 

Член 4 
Ке се смета дека ги исполнуваат условите во 

поглед на потребната стручна спрема според одред-
бите од овој правилник и службениците што имаат 
средна стручна спрема стечена според важечките 
прописи и што добиле согласност од Сојузната на-
дворешнотрговска комора за вршење надворешно-
трговски работи според одредбите од Правилникот 
за стручната спрема на службениците на стопан-
ските организации што се занимаваат со надворе-
шнотрговско работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/55 и 17/56). 

Раководните и стручните службеници што не-
маат средна стручна спрема, а што добиле согла-
сност од Сојузната надворешнотрговска комора за 
вршење надворешнотрговски работи според одред-
бите од Правилникот за стручната спрема на слу-
жбениците на стопанските организации што се за-
нимаваат со надворешнотрговско работење, ќе мо-
жат да ги вршат работите споменати во членот 1 
од овој правилник и по 1 јануари 1963 година ако 
до тој ден го положат посебниот стручен испит за 
вршење надворешнотрговски работи. 

Член 5 
Посебниот стручен испит за вршењу надворе-

шнотрговски работи се полага според прописите што 
ќе се донесат дополнително. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ната спрема на службениците на стопанските орга-
низации што се занимаваат со надворешнотрговско 
работење. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06-1086/2 
29 октомври 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната надворешнотрговска 
комора, 

Љубо Бабиќ, е. р. 

606. 
Врз основа на членот 86 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60 и 19/60) 
и точ. 1, 2 и 3 од Наредбата за договарањето за 
цените по кои стопанските организации ќе купуваат 
селскостопански производи од задружните и сел-
схостопанските производител ски организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на 
СОЈУЗОТ на трговските комори на Југославија, на 
Сојузот на земјоделско-шумарските комори на Југо-
славија, на Сојузната надворешотрговска комора, 
на Сојузната индустриска комора и на Главниот 
задружен сојуз на ФНРЈ, постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ПО КОИ 
ОВЛАСТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ 
КОНТРАХИРААТ, ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУ-

ВААТ ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ВО 
1961 ГОДИНА 

1. Во Договорот за највисоките цени на инду-
стриски растенија по кои овластените стопански ор-
ганизации ќе контрахираат, откупуваат или набаву-
ваат индустриски растенија во 1961 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/60) во точката 1 во ставот 
1 текстот под 1 и 2 се брише. 

Во истата точка и став досегашниот текст под 
3 до 7 станува нов текст под 1 до 5. 

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

ОЗ бр. 3966/1 
27 ОКТОБРИ 1960 година 

Белград 
За Сојузот на трговинските комори 

на Југославија 
Секретар, 

Ристо Бајалски, е. р. 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 12, во врска со членот 

4 став 1 од Уредбата за Институтот за кримино-
лошки и криминалистички истражувања („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 24/60) и со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРВИОТ СОВЕТ 

НА ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И 
КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

I. За членови на првиот совет на Институтот 
за криминолошки и криминалистички истражу-
вања се именуваат: 

Брана Јевремовић, сојузен јавен обвинител; 
Никола Срзентиќ, државен потсекретар во 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
правосудни работи; 

др Јулијана Богиќевиќ, директор на Судско-
медицинскиот институт и професор на Медицин-
скиот факултет во Белград; 

Олга Врабич, секретар на Централниот совет 
на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

др Божидар Краус, судија на Сојузниот врхо-
вен суд; 

Асим Хоџиќ, началник на одделение во сојуз-
ниот Државен секретаријат за внатрешни работи; 

др Никола Рот, професор на Филозофскиот 
факултет во Белград; 

Драгиќ Марковиќ, заменик јавен обвинител на 
НР Србија; 

др Катја Водопивец, научен соработник на Ин-
ститутот за криминологија на Правниот факултет 
во Љубљана; 

Томислав Марковиќ, директор на Уредот за 
криминолошки испитувања на Државниот секре-
таријат за внатрешни работи на НР Хрватска; 

др Панта Марина, професор на Правниот фа-
култет во Скопје; 

Др Милорад Павловић началник на одделение 
во Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НР Босна, и Херцеговина; 

др Богдан Златарић професор на Правниот 
факултет во Загреб; 

др Драгољуб Димитријевиќ, професор на Прав-
ниот факултет во Белград. 

II. Директорот на Институтот е член на Сове-
тот по положајот (член 4 став 3 од Уредбата за 
Институтот за криминолошки и криминалистички 
истражувања). 

Б. бр. 69 
4 ноември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 44 од 29 октомври 1960 година објавува: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за ословување Републички совет за научна работа; 

Решение за ставање под државна заштита на 
групата стебла на Панчићева оморика (Picea omo-
rika Pancic) на планината Тара. 

Во бројот 45 од 5 ноември 1960 година објавува: 
Одлука за овластување Советот за култура на 

НРС за потврдување на Правилникот за организа-
цијата и работата на Републичкиот завод за зашти-
та на културните споменици; 

Правилник за составот и начинот на оковува-
ње на привремениот школски одбор на Вишата те-
хнолошка школа за неметали во Аранѓеловац; 

Правилник за составот и начинот на оковува-
ње на привремениот школски одбор на Вишата хе-
миско-технолошка школа во Шабац; 

Решение за ставање под државна заштита на 
стебло Панчиќева оморика (Picea omorika Pancic) 
на планината Тара. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 40 од 5 октомври 1960 
година објавуваат: 

Уредба за основување Виша статистичка школа; 
Одлука за количините вино и ракија што мо-

жат индивидуални производители во производстве-
ната 1960—1961 година да ги потрошат во своето 
домаќинство без плаќање данок на промет. 

Во бројот 41 од 12 октомври 1960 година нема 
службен дел. 

Во бројот 42 од 19 октомври 1960 година обја-
вуваат: 

Уредба за основување Републички завод за за-
палување на работниците; 

Одлука за основување Одбор на Извршниот со-
вет на Саборот за народно здравје и социјална за-
штита; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за сметководствениот план за книжење на* прихо-
дите на буџетите и фондовите што произлегуваат 
од населението. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 35 од 2 септември 1960 го-
дина објавува: 

Објава на Изборната комисија на НР Б и х за 
потврдената кандидатура за избирање народен пра-
теник на Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на НР БиХ во Изборната околија 
Горажде; ^ 

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за 
потврдената кандидатура за избирање народен пра-
теник на Соборот на производителите на Народното 
собрание на НР БиХ во Изборната околија Маглај; 

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за 
потврдената кандидатура за избирање народен пра-
теник на Соборот на производителите на Народното 
собрание на НР БиХ во Изборната околија Гора-
жде; 

Објава на Изборната комисија на НРЈЗиХ за 
потврдената кандидатура за избирање народен 
пратеник на Соборот на производителите на На-
родното собрание на НР БиХ во Изборната околија 
Сараево; 

Објава на Изборната комисија на НР БиХ за 
потврдената кандидатура за избирање народен пра-
теник на Соборот на производителите на Народното 
собрание на НР БиХ во Изборната околија Зеница. 

Во бројот 36 од 9 септември 1960 и во бројот 37 
од 16 септември^ 1960 година нема службен дел. 

Во бројот 38 од 23- септември I960 година нема 
службен дел. 

Во бројот 39 од 30 септември 1060 година обја-
вува: 

Уредба за основување Републички завод за за-
ложување на работниците; 
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Решение за укинување на Металното учили-
ште за ученици во стопанството „Младен Буковиќ" 
во Сараево; 

Решение за укинување на Дрвопреработувач-
кото училиште за ученици во стопанството во Са-
раево; 

Решение за укинување на Текстилното учили-
ште за ученици во стопанството „Алија Хоџин" во 
Сараево; 

Решение за измена и дополнение на. Решението 
за обновување комисија за давање награди на 
службениците на републичките органи; 

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ 
за дополнителните избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР БиХ во групата индустрија, трговија и 
занаетчиство во Изборната околија Горажде; 

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ 
за дополнителните избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР БиХ во групата земјоделство во Избор-
ната околија Маглај; 

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ 
за дополнителните избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР БиХ во група тач земјоделство во Избор-
ната околија Горажде; 

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ 
за дополнителните избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР БиХ во групата земјоделство во Избор-
ната околија Сараево; 

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ 
за дополнителните избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР БиХ во групата индустрија, трговија 
и занаетчиство во Изборната околија Зеница; 

Решение за именување директор на Републич-
киот завод за заложување на работниците; * 

Решение за именување претседатели на репу-
бличките совети; 

Дополнение на Програмата за испитите за ква-
лификувани и висококвалификувани работници 
што се здобиле со стручна опрема со практична 
работа во занимањето на текстилната струка; 

Исправка на Законот за вишите економско-
комерцијални школи во Сараево и Бања Лука; 

Исправка на Законот за Вишата педагошка 
школа во Тузла; 

Исправка на Законот за Вишата педагошка 
школа во Бања Лука; 

Исправка на Одлуката за помилување на осу-
дени лица. 

УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 32 од 6 октомври I960 година објавува: 

Одлука за измена на Одлуката за вложување 
средства на Републичкиот инвестиционен фонд; 

. Одлука за систематизацијата на работните ме-
ста на Секретаријатот на Извршниот совет за за-
конодавство и организација; 

Решение за дополнение на Решението за о к о -
вување Управа на силоси и складови на НРС; 

Решение за разрешување помошник секретарот 
во Секретаријатот на Извршниот совет за инду-
стрија и занаетчиство; 

Решение за дополнително именување членови 
на Одборот за заеми при Југословенската инвести-
циона банка, централа за НР Словенија; 

Решение за именување директор на Вишата 
агрономска никола во Марибор; 

Решение за именување директор на Вишата 
поморска школа во Пиран; 

Решение за именување в. д, директор на Ви-
шата правна школа во Марибор; 

Број 46 — Ci^aaa i>45 

Измена и дополнение на дополнителниот спи-
сок на вештаци-стручњаци за одделни гранки на 
стопанството на подрачјето на НР Словенија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
?» МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република јМаке-
донија" во бројот 29 од 7 септември I960 година 
објавува: 

Правилник за видовите на пофалбите, награ-
дите и дисциплинските мерки и за начинот на нив-
ното применување во основното училиште; 

Објава за потврдена кандидатура. 
Во бројот 30 од 16 септември I960 година обја-

вува: 
Решение за одредување седиштето на Вишата 

школа за социјални работници; 
Решение за разрешување од должност помо-

шникот на директорот на Заводот за статистика на 
НРМ; 

Правилник за минималните технички и хиги-
внско-техничките услови во одморалиштата. 

Во бројот 31 од 24 септември 1960 година обја-
вува: 

Наредба за забрана за водење и терање на до-
биток по јавните патишта од I и И ред. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

594. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за посебните услови за расподелба 
на доходот на некои видови стопански 
организации — — — — — — — 833 

595. Одлука за отворање амбасада на Федера-
тивна Народна Република Југославија во 
Могадиш, Сомалија — — — — — — 834 

596. Одлука за подигање рангот на Конзул атот 
на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Александрија на степен на ге-
нерален конзулат — — — — — — 834 

597. Пречистен текст на Уредбата за данокот 
на промет на недвижности и права — — 834 

598. Наредба за давање заеми на земјоделски-
те организации за покривање на загубите 
искажани во завршните сметки за 1959 
година — — — — — — — 837 

590. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за забрана на пуштањето во 
промет на мармелад во амбалажа од лим 837 

600. Правилник за хигиенско - те хни чките за-
штитни мерки при работите на истражу-
вање и експлоатација на нафта и земни 
гасови со длабинска дупи атини — — — 838 

001. Наредба за условите за увоз на воздухо-
плови за цивилни потреби — — — — 847 

€02. Решение за југословенските стандарди од 
областа на техниката на заварување ме-
тали — — — — — — — — — — 848 

603. Решение за дополненија на југословен-
скиот стандард Памучни ткаенини. Оп-
шти услови — JUS F. СО.021 — — — — 848 

604. Решение за измена и дополнение на југо-
словенскиот стандард Памучна преѓа. Оп-
шти услови — JUS F.B2.021 — — — — 848 

605. Правилник за стручната спрема на рако-
водните и стручните службеници на сто-
панските организации што се занимаваат 
со надворешнотрговско работење — — 849 

606. Договор за измена на Договорот за најви-
соките цени на индустриски растенија по 
кои' овластените стопански организации 
ќе контрахираат, откупуваат или набаву-
ваат индустриски растенија во 1961 го-
дина — — — — — — — — — — 8 4 9 
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Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ*'. Белград, Краљевиќа Марка 9. Попгг, фах 226. 
« Директор и одговорев уредник Радован Вуканови« Улива Крал.свика Шарка бр« 9. — 

Печат ва Белградскиот графички завод, Белград 

ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј " 

ЗА 1961 ГОДИНА 
ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1961 

ГОДИНА ИЗНЕСУВА: 
ЗА НАШАТА ЗЕМЈА . . . 2.000 ДИНАРИ 
ЗА СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРИ 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" се прима само за 
цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен лист на 
ФНРЈ" 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на 
благајната на „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевима 
Марка број 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ", Бел-
град, Бранкова ул. 16 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" СЕ ОТПРЕМА САМО ПО 
ПРИМЕНАТА УПЛАТА. 

Препорачуваме уплатата да се изврши најдоцна до 25 декем-
ври за да не дојде до запирање на отпремата на весникот. 

Им се обрнува внимание на претплатниците при уплатата 
читливо да ги пополнат следните податоци на чековната или вир-
манската уплатница: 

полна адреса (место, улица и број, поштенска прегратка, на-
длежна пошта), претплатнички број и број на примероци, како што 
е век'е тоа назначено на грбот од чековната уплатница, што е 
приложена кон бројот 44/60 на „Службен лист на ФНРЈ". 

Уплати со неполна, скратена или неточна адреса не к'е можат 
да се земат во работа. 

Соопштувања за претплатата можат да се дадат на самата 
уплатница, без посебна преписка. 

ПРЕТПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ" НА ФНРЈ ЗА 1 9 6 1 ГОДИНА 

1. „МЕЃУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" — 
претплатата изнесува 1.300 динари а за странство 2.200 динари. 

2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" — претплатата изне-
сува 400 динари а за странство 800динари. 

Претплатата се полага на жиро сметка на „Службен лист 
на ФНРЈ" 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на 
благајната на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, Краљевима 
Марка бр. 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ", Бел-
град, Бранкова улица број 16. 


