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Врз основа на членот 82 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за рударството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 22/64) Законодавно-прав-
ната комисија на Сојузната скупштина на својата 
седница од 29 V 1964 година го утврди долу Изло-
жениот пречистен текст на Основниот закон за ру-
дарството. 

Пречистениот текст на Основниот закон за ру-
дарството го опфаќа Законот за рударството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/59) и неговите измени 
и дополненија објавени во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/64) во кои е означено времето на 
влегувањето во сила на тој закон и неговите из-
мени и дополненија. • 

АС бр. 119 
29 мај 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Јово Угрчиќ, е. ѓ>. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА РУДАРСТВОТО 

(пречистен текст) 

Г л а в а I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Рудното богатство во земјата и на нејзината 

површина се користи во општ интерес. 

Член 2 
(1) Под рудно богатство се подразбираат сите 

органски и неоргански минерали, без оглед дали 
се наоѓаат во цврста, растресена, пластична, течна 
или гасовита состојба или во природни растопини 
и без оглед дали се наоѓаат во своето првобитно 
лежиште, или во наноси, руднички копини, јало-
вишта или топилнички отпадоци (минерални суро-
вини). 

(2) Под минерални суровини се подразбира и 
каменот (карпите). 

Член 3 
(1) Одредбите на овој закон се однесуваат на 

истражувањето и експлоатацијата на минералните 
суровини, без оглед дали тие се наоѓаат во зем-
јата или на нејзината површина, на морското дно 
или под него во крајбрежното море на Југославија. 

(2) Одредбите на овој закон се однесуваат и 
на истражувањето и експлоатацијата на минерал-
ните суровини што се наоѓаат на морското дно или 
под него надвор од крајбрежното море на Југосла-
вија, ако врз основа на меѓународното право так-
вото истражување и експлоатација се регулираат 
со југословенски прописи. 

Член 4 
(1) Со истражување или експлоатација на ми-

нерални суровини можат да се занимаваат стопан-
ските организации и установи, што се определени 
со овој закон и што ги исполнуваат пропишаните 
услови (организации). 

(2) Со правото да вршат истражување или екс-
плоатација на определени минерални суровини на 
определен простор и организациите се здобиваат 
врз основа на одобрение од надлежниот орган. 

Член 5 
Врз издадената минерална суровина при истра-

жувањето или експлоатацијата, како врз опште-
ствена сопственост, организацијата се здобива со 
право на користење без надоместок. 

Член 6 
(1) Граѓаните, граѓанските правни лица, опште-

ствените организации и други здруженија на гра-
ѓани не можат да се занимаваат со истражување 
ниту со експлоатација на минерални суровини. 

(2) По исклучок, граѓаните, граѓанските правни 
лица, општествените организации и други здруже-
нија на граѓани можат под определени услови да 
се занимаваат само со истражување или експлоа^ 
таци ја на определени видови минерални суровини 
за градежни или занаетчиски цели или за сопстве-
ни потреби, во кој случај врз извадената минерал-
на суровина се здобиваат со право на сопственост 
без надоместок. 

(3) Одделни граѓани и задруги на исплакнувачи 
можат да се занимаваат и со исплакнување на бла-
городен метал од речни наноси. 

(4) Поблиски прописи за и с п л а з у в а њ е на бла-
городни метали според претходниот став ќе донесе 
сојузниот секретар за индустрија. 

Член 7 
(1) Овој закон се применува на истражувањето 

и експлоатацијата на следните минерални суровини: 
1) на сите видови фосилен јаглен, освен тре-

сетот; 
2) на битуменските материи во цврста, течна и 

гасовита (плиновита) состојба, на сите видови би-
тумен ски (маслени) карпи, како и на другите ви-
дови гасови (плинови), што се наоѓаат во земјата; 

3) на радиоактивните минерални суровини; 
4) на минералните суровини од кои можат да 

се произведуваат метали и нивни употребливи сое-
диненија; 

5) на неметалните минерални суровини, и тоа: 
графитот, сулфурот, магнезитот, флуоритот, бари-
тон азбестот, лискунот, фосфором гипсот (садрата), 
калцитот, кредата, стипсата, бентонитот, кременот 
(кварцот) и кременовиот (кварцниот) песок, каоли-
нот, керамичките и огноотпорните глини, цемент-
ните лапорци (глини), мермерот, фелдспатот, тал-
кот, диатомејската земја, пуцоланската земја, дис-
тенот, леу*Цитот, скапоцените и по лу скапоцените 
камења; 

6) на натриумовата, калиумовата, магнезиумо-
вата сол и на сите видови други соли и солни 
води. 
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(2) Истражувањето и експлоатацијата на дру-
гите минерални суровини се регулираат со пропи-
сите на републиката. 

Член 8 
Во постапката за издавана на одобрение за 

истражување или експлоатација на минерални су-
ровини надлежните органи и заинтересираните 
организации соработуваат со установите за геоло-
шка служба. 

Член 9 
Стопанските и други организации се должни 

истражувањето односно експлоатацијата на мине-
рални суровини да ја вршат на рационален начин, 
со примена на современи методи на рударската 
наука и техника и на геолошката наука. 

Член 10 
Со цел за трајна експлоатација и зголемување 

»а производството на минерални суровини, стопан-
ските организации се должни истовремено со екс-
плоатацијата да вршат истражување заради обнову-
вање на резервите на минерални суровини. 

Член 11 
(1) Организациите што истражуваат односно 

експлоатираат минерални суровини се должни при 
вршењето на овие работи да се гридржуваат за 
прописите за заштитата при работата, да приме-
нуваат други вообичаени правила за заштитата на 
животот и здравјето на работниците во рудниците 
и да обезбедат лични заштитни средства во смисла 
на одредбите од Законот за работните оДноси и 
прописите донесени врз основа на него. 

(2) Организациите од претходниот став се дол-
жни да донесат посебни правилници за мерките за 
заштита при работата според специфичните при-
лики и опасностите при рударските работи и да ор-
ганизираат специјална служба за заштита при 
работата. 

Член 12 
Истражување и експлоатација на минерални 

суро&ини не може да се врши ако со тоа би се 
довеле во опасност животот и здравјето на луѓето. 

Член 13 
На просторите што ги опфаќаат објекти кои се 

во општа и јавна употреба и на подрачјата што 
се прогласени за заштитени може да се врши ис-
тражување и експлоатација на минерални суро-
вини само ако е тоа во оѓпнт интерес, а врз основа 
на посебно одобрение од надлежниот орган. 

Член 14 
Рударските работи при истражувањето и екс-

плоатацијата на минерални суровини можат да ги 
.раководат само лица што во поглед на стручната 
спрема, праксата и стручниот испит ги исполнуваат 
пропишаните услови. 

Член 15 
(1) Надзор над примената на одредбите од овој 

закон и прописите донесени врз основа на него, 
освен над примената на одредбите во поглед на 
заштитата при" работата, вршат органите на рудар-
ската инспекција. 

(2) Надзор над примената на одредбите од овој 
закон и прописите донесени врз основа на него во 
поглед на заштитата при работата вршат органите 
на инспекцијата на трудот. 

(3) Органите на рударската инспекција во вр-
ш е њ е т о * ^ надзорот од ставот 1 на овој член утвр-
дуваат како се спроведуваат пропишаните технич-
ки мерки за рударските работи. 

(4) Со прописите за мерките за заштита при 
работата односно за техничките мерки за рудар-
ските работи ќе се определат одредбите од тие 
прописи над чија примена вршат надзор органите 
на рудррската инспекција односно на инспекцијата 
на трудот. 

Член 16 
(1) Во вршењето на надзор органите на ру-

дарската инспекција и органите на инспекцијата 
на трудот соработуваат и меѓусебно се известуваат. 
Ако при вршењето на надзор органот на една ин-
спекција утврди повреди на прописите чија при-
мена спаѓа под надзор на органот »а другата ин-
спекција, тој е должен да го извести за тоа надле-
жниот орган на таа инспекција. 

(2) Сојузниот секретар за индустрија и соју-
зниот секретар за труд ќе го пропишат начинот на 
соработка и меѓусебно известување на органите на 
рударската инспекција и органите на инспекцијата 
на трудот. 

Член 17 
(1) Надоместокот па штета што организациите 

ќе му ја сторат на друг со вршењето на рударските 
работи ќе се расправи според правните правила на 
имотното право. 

(2) Надоместокот на штетата што нужно наста-
нува за време или по престанок на рударските ра-
боти на поголема површина земјиште или им се 
нанесува на поголем број лица поради спаднување 
на земјиште, јамски пожари, поплави предизвика-
ни со јамски работи, или перади други настани 
предизвикани со рударските работи, ќе се регулира 
со посебен сојузен закон. 

Член 18 
На постапката по управните работи од овој за-

кон се применуваат одредбите на Законот за . оп-
штата управна постапка, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Г л а в а И 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ I 

1. Одобрение за истражување 
Член 19 

(1) Под истражување на минерални суровини 
се подразбираат рударските работи (изработка на 
расколи, истражувачки ровови, поткопи, нискога*, 
окна, дупнатини и др.) и истражувањата на кои 
им ve целта да се утврди постоењето на лежиште 
на минерални суровини, нивната количина и ква-
литет, положбата и формата на нивното лежиште 
и условите за експлоатација. 

(2) Не се сметаат како истражување на мине-
рални суровини во смисла на овој закон: рударско-
геолошкото прегледување на теренот, геолошките 
снимања, ситните расколи, плитките рачни дупче-
ња и геофизичките истражувања, што се вршат 
заради пронаоѓање на минерали, геолошко карти-
ран^, испитување на почвата, истражувањето за 
научни цели и слично. 

Член 20 
(1) Минерални суровини можат да истражуваат 

установите за рударско-геолошки истражувања и 
стопанските организации на кои истражувањето 
односно експлоатацијата на минерални суровини 
им е предмет на работењето. 

(2) Минерални суровини можат да истражуваат 
и стопански организации на кои истражувањето од-
носно експлоатацијата не им е основна дејност, ако 
тие суровини ги користат во вршењето на стој ата 
стбпанска дејност. 

(3) Стопанските организации на кои истражу-
вањето односно експлоатацијата не им е основна 
дејност, ако истражуваат минерални суровини, мо-
раат да имаат посебно организирана стручна слу-
жба за истражување на минерални суровини. 

Член 21 
(1) Одобрението за истражување на минерални 

суровини го издава републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на рударството, ако со 
прописите на републиката не е определено поинаку. 

(2) Ако истражувањето на минерални суровини 
се простира на територијата на две или повеќе 
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републики, одобрението за истражување го издава 
Сојузниот секретаријат за индустрија. 

(3) Органите од претходните ставови се долж-
ни за секое издадено одобрение да го известат оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на рударството. 

Член 22 
(1) Одобрението за истражување се издава по 

барање на стопанската организација или установа 
од членот 20 на овој закон (организацијава истра-
жување). 

(2) Во барањето за издавање одобрение мораат 
- да се назначат: минералните суровини што се пред-

мет на истражувањето, начинот на кој ќе се ис-
тражуваат, податоците за расположивите стручни 
кадри, за опремата за истражување на определени 
минерални суровини и за финансиските средства, 
рокот во кој ќе се отпочне со истражувањето и при-
ближното време на траењето на истражувачките 
работи. 

(3) Кон барањето мора да се приложи: 
1) ситуациона. карта со вцртани граници на 

истражниот простор во таква сразмера што врз 
основа на неа да можат на теренот да се опреде-
лат границите на тој простор, со опис на полож-
бата на истражниот простор и со назначување на 
подрачјето на која општествено-полптичка заед-
ница се наоѓа тој простор; 

2) геолошка документација за можноста за по-
стоење на лежиште на минерални суровини на про-
сторот за истражување. 

Член 23 
(1) Ако барање за издавање одобрение за истра-

жување на ист вид минерални суровини и на ист 
простор за истражување поднесле двајца или по-
веќе баратели, органот на управата надлежен за 

работите на рударството ќе му издаде одобрение 
на оној барател што, со оглед на расположивите 
кадри, опрема и финансиски средства, обезбедува 
најуспешна истражување. 

(2) Ако, со цел за обновување и одржување на 
резервите на минерални суровини, барање за изда-
вање одобрение за истражување поднесло руд гр-
еко претпријатие за да истражува минерални су-
ровини на просторите за истражување што се гра-
ничат со неговото експлоатационо поле, органот на 
управата надлежен за работите на рударството ќе 
му издаде одобрение на ова претпријатие, без оглед 
на одредбата на претходниот став. 

Член 24 
Со одобрението за истражување се опреде-

луваат: 
1) минералните суровини што се предмет на 

истражувањето; 
2) просторот на кој ќе се истражуваат, со точ-

но определените граници (истражен простор); 
3) најмалата количина и видот на работите кои 

организацијата за истражување е должна да ги 
изврши; 

4) рокот во кој мора да се отпочне со истраж-
ните работи и времето на важењето на одобрението. 

Ч л е н 25 
(1) З а ист истражен простор можат да се изда-

дат две или повеќе одобренија за истражување ако 
се однесуваат »а различни видови минерални су-
ровини и ако постои можност за несмеќавано ис-
тражување од страна на две или повеќе органи-
зации ва истиот истражен простор. 

(2) Организациите за истражување што изве-
дуваат истражни работи на ист истражен простор, 
ги усогласуваат своите работи со меѓусебна спо-
годба. 

(3) АКО не дојде до спогодба, организацијата 
што подоцна добила одобрение за истражување е 
должна своите работи да ги .изведува на начин со 
кој не ги смеќава работите на организацијата за 
истражување што порано добила одобрение. 

Член 26 
(1) АКО барањето за истражување на минерал-

ни суровини на просторот за кој порано е дадено 
одобрение за истражување на други минерални 
суровини, се однесува на минералните суровини чие 
истражување е од поголем општ интерес од истра-
жувањето на минералните суровини за кое е да-
дено одобрение, органот на управата надлежен за 
работите на рударството може со актот со кој се 
дава одобрение за истражување на минералните 
суровини што се од поголем општ интерес, да опре-
дели организацијата што порано добила одобрение 
да ги запре понатамошните работи на тој истра-
жен простор. 

(2) Во случајот од претходниот став организа-
цијата што подоцна добила одобрение за истражу-
вање е должна на организацијата што морала да 
ги запре работите да и ги надомести средствата 
што целесообразно ги вложила во истражни работи. 

(3) Ако организациите од претходниот став не 
се спогодат за надоместокот, организацијата што 
морала да ги запре работите може против другата 
стопанска организација да му поднесе на надлеж-
ниот стопански суд тужба за исплата на надо-
месток. 

Член 27 
Одобрение ЗА истражување може да се издаде 

и за истражување на минерални суровини на про-
стор за кој е издадено одобрение за експлоатација, 
ако истражувањето се однесува на минерални су-
ровини што организацијата за експлоатација не ги 
истражува односно не ги експлоатира и ако со 
истражните работи нема да се смеќаваат работите 
на експлоатацијата. 

Член 28 
Органот на управата надлежен за работите на 

рударството ќе го одбие барањето за издавање одо-
брение за истражување ако барателот на одобре-
нието не ги исполнува условите од членот 20 на 
овој закон, или ако не располага со неопходно по-
требните стручни кадри и со опрема за истражу-
вање на определе^ вид минерална суровина, или 
не поднесе докази за обезбедувањето на потребните 
финансиски средства. 

- Член 29 
(1) Органот на управата надлежен за работите 

на рударството ќе го одбие барањето за издавање 
одобрение за истражување ако на друга организа-
ција веќе & е издадено одобрение за истражување 
односно за експлоатација на истиот простор и за 
истиот вид минерални суровини, или ако со ис-
тражните работи би се смеќавала или би се за-
грозувала експлоатацијата на минерални суровини 
на соседното експлоатационо поле. 

(2) Барањето за издавање одобрение за истра-
жување може да се одбие ако од приложената гео-
лошка документација се заклучи дека не е оправ-
дано да се истражува на предвидениот простор за 
истражување со оглед на геолошките услови. 

2. Истражен простор 
Член 30 

(1) Истражниот простор е терен на кој се ис-
тражуваат минерални суровини. 

(2) Истражниот простор има произволна форма 
со природни граници. 

(3) Ако такви граници нема, истражниот про-
стор се ограничува со прави линии во произволна 
форма поврзани според телеграфските знаци на 
ситуационата карта на теренот (член 22 став 3 
точка 1). 

Член 31 
(1) Големината на истражниот простор се опре-

делува, по правило, според барањето на организа-
цијата за истражување. 

(2) Ако се бара определување на простор за 
истражување во големина која, според мислењето 
на органот на управата надлежен за работите на 
рударството, не и одговара на можноста за истра-
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жување од страна на организацијата за истражу-
ваше, големината на просторот за истражување ќе 
ја определи тој орган. 

Член 32 
(1) На просторот на кој се наоѓаат градски 

населби, јавни сообраќајници, водоградби, водоводи, 
електрични водови од висок напон, подрачја на 
извори на минерални и термални води, културни 
споменици, природни реткости, воени објекти, гро-
бишта и други објекти од општо значење опреде-
лени во согласност со прописите на републиката, 
како и на подрачјето што е прогласено за зашти-
тено (на пример, национални паркови, заштитни 
шуми и др.), не е дозволено истражување на ми-
нерални суровини. 

(2) Кога се во прашање минерални суровини 
од поголем општ интерес, организацијата за истра-
жување може да истражува и на просторите односно 
подрачјата од претходниот став, со претходна со-
гласност од органот на управата во чиј делокруг 
спаѓаат работите што^ се однесуваат на тие објекти 
односно подрачј а. 

Член 33 
(1) Не е дозволено истражување на минерални 

суровини ниту на просторот под згради што Се 
наоѓаат надвор од градските населби и до 40 
метра околу овие згради, како ниту на просторот 
што го опфаќаат дворови и градини надвор од 
градските населби, без согласност од сопевеникот 
односно корисникот на зградата односно земји-
штето. 

(2) Ако се во прашање минерални суровини од 
општ интерес, органот на управата надлежен за 
работите на рударството може да дозволи истра-

жување на минерални суровини и на просторот од 
претходниот став, ако е тоа неопходно потребно, 
без оглед дали сопственикот односно корисникот 
на зградата или земјиштето дал согласност за 
истражување. 

Член 34 
(1) Органот што го издал одобрението за истра-

жување е должен да води евиденција за сите 
барани истражни простори и катастар на одобре-
ните простори за истражување, согласно со про-
писите на републиката. 

(2) Во катастарот на одобрените истражни про-
стори се внесуваат податоците за минералните суро-
вини што се предмет на истражувањето, подато-
ците за организациите за истражување на кои им 
е издадено одобрение и резултатите од истражу-
вањата. 

(3) Во катастарот на одобрените истражни про-
стори имаат право на увид сите заинтересирани 

организации. 

3. Истражни работи 
Член 35 

Организацијата за истражување е должна да 
му го пријави почетокот на истражувачките работи 
на органот на рударската инспекција и на општин-
скиот орган на управата надлежен за работите 

на рударството на чие подрачје ќе се вршат истра-
жувањата, најдоцна на 15 дена пред почетокот 
на работите. 

Член 36 
Организацијата за истражување е должна при 

истражните работи да ги спроведува сите пропи-
шани мерки за заштита при работата и мерките за 

безбедност на граѓаните и за зачувување на нед-
вижните и движните предмети без оглед во чија 
сопственост се тие. 

Член 37 
(1) Организацијата за истражување е должна 

во текот на истражните работи да му поднесува на 
органот што го издал одобрението извештаи за 

извршените истражни работи и за резултатите на 
истражувањето, во роковите што овој орган ќе 
ги определи. 

(2) Извештаите треба да ги содржат и резулта-
тите од технолошкото истражување, ако тоа се 
врши. 

Член 38 
(1) При истражувањето можат да се вадет мине-

ралните суровини само во количината што нужно 
ја бараат истражните работи и технолошките испи-
тувања. 

(2) Во извештаите за резултатите на истражу-
вањата мораат да се искажат количините на изва-
дената минерална суровина. 

(3) Организацијата за истражување е ' д о л ж н а 
да води евиденција за извадените количини мине-
рални суровини и за тоа за кои цели е користена 
минералната суровина. 

Член 39 
(1) За располагањето со минералните суровини 

извадени при истражните работи организацијата 
за истражување го известува органот што го издал 
одобрението за истражување. 

(i) Средствата остварени со продажба на мине-
ралните суровини извадени при истражните работи 
ќе се уплатат во корист на изворите од кои се 
финансираат истражувачките работи. 

Член 40 
По завршетокот или трајното запирање на 

истражните работи организацијата за истражување 
е должна за тоа да им поднесе извештај со сета 
документација за резултатите од истражувањето на 
органот што го издал одобрението за истражување. 

Член 41 
По завршетокот или трајното запирање на 

истражните работи организацијата за истражување 
е должна на местата на кои се изведувани истраж-
ните работи да ги спроведе сите мерки на обезбе-
дување со кои трајно ќе се исклучи можноста за 
настапување опасност за луѓето и животните. 

Член 42 
За заштитата и безбедноста на објектите што се 

поставени или изградени со цел за обезбедување 
според претходниот член, се грижи општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

4. Одземање ва одобрение за истражување 
Член 43 

Органот што го издал одобрението за истражу-
вање може одобрението за истражување со реше-
ние да го одземе од организацијата за истражување: 

1) ако и покрај наредбата на рударскиот ин-
спектор не се спроведени пропишаните мерки за 
заштита при работата и потребните мерки за 
безбедност на граѓаните и за обезбедување на не-
движните и движните предмети во општествена 
сопственост и во граѓанска сопственост; 

2) ако со истражните работи се смеќаваат или 
се загрозуваат други рударски работи на истиот или 
на соседните простори; 

3) ако истражните работи се изведуваат про-
тивно на методите на современата рударска наука 
и техника и со тоа се загрозува идната експлоата-
ција на минерални суровини на тој или соседен 
истражен- простор; 

4) ако не се извршени оние количини истражни 
работи што како најмали се определени со одо-
брението за истражување, доколку не настапиле 
непредвидените тешкотии; 

5) ако под видот на истражни работи се врши 
експлоатација на минерални суровини; 

6) ако тоа го бараат интересите на народната 
одбрана. 

Член 44 
Органот што го издал одобрението за истражу-

вање може одобрението за истражување со ре-
шение да го одземе од организацијата за истражу-
вање ако таа не отпочне со истражните работи во 
рокот што if е определен во одобрението за истра-
жување, а постои барање на друга организација зе 
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истражување на исти минерални суровини на 
истиот истражен простор. 

Г л а в а I I I 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

1. Одобрение за експлоатација 
Член 45 

Под експлоатација на минерални суровини се 
подразбира вадењето од лежиштето, збогатувањето 
и об л а горо д ув а љето на минералните сурови™ со 
цел за искористување. 

Член 46 
Со експлоатација на минерални суровини мо-

жат да се занимаваат рударските претпријатија, 
како и други стопански организации што тие суро-
вини ги користат исклучиво во вршењето на сво-
јата основна дејност и што за експлоатација на 
минерални суровини ќе основат посебен рударски 
погон (рударски претпријатија). 

Член 47 
(1) Одобрението за експлоатација на минерални 

суровини го издава републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на рударството, ако со 
прописите на републиката не е определено поинаку. 

(2) Ако експлоатацијата на минерални суро-
вини од претходниот став се простира на две или 
повеќе републики, одобрението за експлоатација го 
издава Сојузниот секретаријат за индустрија. 

Член 48 
(1) Одобрението за експлоатација се издава по 

барање на рударско претпријатие. 
(2) Во барањето за издавање одобрение мораат 

да се назначат минералните суровини за кои се има 
намера да се експлоатираат и податоците за техни-
чката и организационата готовност за рационално 
искористување на минералните суровини. 

(3) Кон барањето мора да се приложи: 
1) ситуациона карта со вцртани граници на 

експлоатационото поле во таква сразмера што врз 
основа на неа да можат на теренот да се определат 
границите иа тоа поле со јавните сообраќајници и 
другите, објекти што на тоа поле се наѓаат во вре-
мето »а барањето на одобрението и со назначување 
на општествено-политичката заедница на чие по-
драчје се наоѓа експлоатационото поле; 

2) документација за извршените истражни ра-
боти и за лежи штето на минералните суровини, 
со податоците за утврдените количини и за квали-
тетот на минералните суровини; 

3) образложение за корисноста на експлоата-
цијата на лежиштето на минералните суровини, со 
приказ на начинот на нивното вадење, облагороду-
вање, употреба и 'пласман. 

(4) Органот што го издал одобрението за експло-
атација може да пропише, кон барањето за доби-
вање одобрение за експлоатација на одделни 
видови минерални суровини да се даваат и други 
податоци и да се приложат и други нацрти. 

Член 49 
Со одобрението за експлоатација на минерални 

суровини се определуваат: 
1) видовите на минерални суровини што се 

предмет на експлоатацијата; 
2) положбата и точните граници на експлоата-

ционото поле; 
3) рокот во кој мораат да се извршат подго-

твителните работи и да се започне со експлоата-
цијата. 

Член 50 
(1) Ако барања за добивање одобрение за 

експлоатација на минерални суровини на исто 
експлоатационо поле и за ист вид минерални суро-
вини поднесле две или повеќе рударски прет-
пријатија, органот на управата надлежен за рабо-
тите на рударството ќе му издаде одобрение на она 
рударско претпријатие што обезбедува најрацио-
нална и најекономична експлоатација на мине-
ралните суровини. 

(2) Ако, во случајот од претходниот став, ба-
рање за издавање одобрение поднесло и рударското 
претпријатие што претходно вршело истражување 
на ова експлоатационо поле со цел за обновување 
на резервите на минерални суровини што ги 
експлоатира, ова претпријатие има предимствено 
право за добивање одобрение за експлоатација, ако 
ги исполнува пропишаните услови. 

Член 51 
На барање од рударското претпријатие орга-

нот што го издал одобрението за експлоатација 
може издаденото одобрение за експлоатација на 
минерални суровини да го прошири и на други 
минерални суровини што се4 наоѓаат на експлоата-
ционото поле. 

Член 52 
(1) Ако со одобрението за експлоатација не 

се опфатени сите видови минерални суровини од 
членот 7 став 1 на овај закон што се наоѓаат на 
експлоатационото поле, органот на управата над-
лежен за работите на рударството може да му 
издаде одобрение за експлоатација на неопфате-
ните минерални суровини на друго рударско прет-
пријатие. 

(2) Пред да му издаде одобрение на друго ру-
дарско претпријатие, органот од претходниот став 
ќе побара образложено мислење од рударског© 
претпријатие што ја врши експлоатацијата за 
можноста за експлоатација на неопфатените ми-
нерални суровини со оглед на постојните експло-
атациони работи, и ќе го повика да поднесе, ако 
сака, барање за проширување на одобрението. 

(3) Кога рударското претпријатие ќе поднесе 
барање за проширување на одобрението, органот 
од ставот 1 на овој член е должен на тоа претпри-
јатие да му издаде одобрение, ако ги исполнува 
пропишаните услови. 

Член 53 
(1) На експлоатационото поле во кое веќе се 

врши подземна експлоатација, органот на управата 
надлежен за работите на рударството може да му 
издаде одобрение за експлоатација на површински 
минерални суровини (член 57) на друго рударско 
претпријатие само ако со оваа експлоатација не 
би се смеќавала или загрозувала работата на под-
земната експлоатација. 

(2) Под условот од претходниот став органот 
на управата надлежен за работите на рударството 
може, покрај издаденото одобрение за експлоа на-
ција на површински минерални суровини, да му 
издаде одобрение за подземна експлоатација на 
минерални суровини на друго рударско претпри-
јатие на исто експлоатационо поле. 

Член 54 
Одобрението за експлоатација му се доставува 

на рударското претпријатие што го поднесло ба-
рањето, на органот на рударската инспекција и на 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на рударството на чие подрачје се наоѓа екс-
плоатационото поле. 

Член 55 
Органот што го издал одобрението за експлоа-

тација со решение ќе го одземе одобрението за 
експлоатација од рударското претпријатие ако 
претпријатието не отпочне со експлоатацијата во 
рокот што е определен со решението за одобру-
вање на експлоатацијата или со подоцнежно ре-
шение. 

2. Експлоатационо поле 
Член 56 

(1) Експлоатацијата на минерални суровини се 
врши на определен простор (експлоатационо поле). 

(2) Експлоатационото поле го сочинува просторот 
што е хоризонтално на површината на земјата 
ограничен со прави линии или со природни гра-
ници, а се простира неограничено во длабочината 
на земјата могу вертикалните рамнини положени 
низ тие линии односно- природни граници. 
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Член 57 
Експлоатацијата на минерални суровини од 

чакални, песочни и други наноси, топилнички 
остатоци и напуштени јаловишта, како и експлоа-
тацијата на зрнеста и барска железна руда (повр-
шински минерални суровини) се врши на експлоа-
тационо поле што во длабочината достигнува до 
подлогата на која се наоѓаат овие минерални суро-
вини (површинско експлоатационо поле). 

Член 58 
(1) Експлоатационото поле го опфаќа, по пра-

вило, целиот истражен простор на лежиштето на 
минералната суровина со појасот на уривање по-
ради експлоатацијата. 

(2) Ако лежиштето на минерална суровина оп-
фаќа голем простор така што постојат услови за 
отворање повеќе рудници, органот на управата 
надлежен за работите на рударството може со 
одобрението за експлоатација да го ограничи 
експлоатационото поле само на еден дел од лежи-
штето на минералната суровина. 

Член 59 
(1) За подигање на градежни објекти на зем-

јиштето во границите на експлоатационото поле 
мора, пред издавањето на одобрение за изградба 
на градежен објект, да се прибави мислење од 
рударското претпријатие за можноста за подигање 
градежен објект со оглед на рударските работи. 

(2) Ако според образложеното мислење на ру-
дарското претпријатие може да настане оштету-
вање на градежниот објект поради рударските ра-
боти, органот надлежен за издавање на одобрение 
за изградба на градежен објект ќе прибави за тоа 
и мислење од органот на рударската инспекција. 

(3) Ако и според мислењето на органот на ру-
дарската инспекција постои можност за оштету-
вање на градежниот објект, одобрение за изградба 
на градежниот објект нема да се издаде. 

(4) Одобрение за изградба на градежен објект 
може по исклучок да се издаде и кога според ми-
слењето не. рударското претпријатие односно на 
органот на руд арената инспекција постои можност 
за оштетување на градежниот објект, но само ако 
не постои опасност за животот и здравјето на гра-
ѓаните, ако инвеститорот писмено се откаже од 
правото на надоместок на штетата што би наста-
ј а л а како последица на рударските работи и ако 
оваа негова изјава се забележи во земјишните 
книги. 

(5) Одредбите од претходните ставови се приме-
нуваат и во поглед на градежните објекти за чие 
подигање не е потребно одобрение за изградба. 

Член 60 
(1) Ако општиот интерес бара, преку експлоа-

тационото поле можат да се изградуваат јавни па-
тишта, железнички пруги, канали и други сообра-
ќајници, како и електрични водови од висок напон 
со определени сигурносни столбови. 

(2) Пред изработката на инвестиционата про-
грама за објектите од претходниот став инвести-
торот е должен да прибави мислење од рударекото 
претпријатие за најгодниот правец и положба на 
овие објекти на експлоатационото поле. 

(3) Рударските претпријатија имаат право на 
надоместок на фактичната штета предизвикана со 
изградбата на објекти од ставот 1 на овој член. 

3. Експлоатација на минерални суровини 
Член 61 

(1) Врз основа на одобрението за експлоата-
ција и одобрените проекти, рударското претприја-
тие може да ги преземе сите рударски и други ра -
боти подземно или на површината на земјата што 
се однесуваат на отворање на рудници, на изградба 
на рударски објекти и на експлоатација на мине-

рални суровини и може да врши понатамошни 
истражувања на минерални суровини на експлоата-
ционото поле. 

(2) При подигањето на градежни објекти и 
постројки на површината на земјата, рударското 
претпријатие е должно да се придржува за про-
писите што важат за овај вид изградба. 

Член 62 
(1) Рударските проекти од претходниот член со-

држат особено: техникчи опис на работите за отво-
рање на лежиштата, за подготвување на експлоа-
тацијата, за откопување и транспорт на минералните 
суровини, опис на проветрувањето на јамите и 
откопни методи, предмер, пресметка и претсметка 
на работите, цртежи и графикони, како и нужни 
рударски планови и геолошки карти. 

(2) Рударски проекти може да изработува ру-
дарско претпријатие. Рударски проекти може да 
изработува и друга работна организација ако ра-
сполага со стручен кадар потребен за таа работа 
и ако е регистрирана за изработка на такви про-
екти. 

(3) Со изработка на рударски проекти може да 
раководи лице што најмалку една година има вр-
шено работи на технички раководител на погон 
за кој вид погон се изработуваат рударските про-
екти. 

Член 63 
(1) Одобрение да можат да се изведуваат ра-

боти според рударскиот проект, дава органот на 
управата надлежен за работите на рударството 
што , го издал одобрението за експлоатација врз 
основа на кое се вршат тие рударски работи. 

(2) Одобрението за локација за рударските о-
бјекти, постројки и уреди се издава согласно со 
прописите на републиката. 

Член 64 
(1) Рударското. претпријатие е должно да му 

ги пријави рударските работи на надлежниот орган 
на руд арената инспекција и на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на рударството, 
на чие подрачје ќе ја врши експлоатацијата, на ј -
доцна на 15' дена пред почетокот на работите на 
секој погон. 

(2) Цретприј ати јата за експлоатација на нафта 
и земни гасови се должни во рокот од претходниот 
став да го пријават почетокот на работите на се-
која дупнатина. 

Член 65 
(1) Врз основа на одобрените проекти за отво-

рање на лежиште и за експлоатација, рударското 
претпријатие е должно да изработи долгорочни 
програми на работите на. отворање на лежиштето 
и на експлоатацијата. На крајот на секоја година 
рударското претпријатие е должно врз основа на 
долгорочната програма да состави годишен план на 
работите за наредната година. 

(2) Годишниот план на работите на отворање 
и експлоатација ги опфаќа рударските работи со 
кои ќе се оствари планираното производство за 
таа година, мерките за заштита при работата што 
мораат да се преземат на предвидените работи и 
мерките за безбедност на луѓето и за заштита на 
недвижните и движните предмети во општествена 
и граѓанска сопственост. 

(3) Нужни отстапувања од одобрените проекти 
во годишниот план во поглед на изведувањето на 
работите во јама и на површински коп, како и во 
поглед на изведувањето и поставувањето на јам-
ските постројки и на постројките за облагородување 
со кои не се отстапува битно од главниот проект 
и кои не повлекуваат^ зголемување на инвестици-
оните вложувања, можат да се вршат, но само со 
претходна согласност од надлежниот орган што го 
издал одобрението за експлоатација. 

Ј[4) Претпријатијата за истражување и експлоа-
тација на нафта и земни гасови можат, поради 
геолошките услови и конфигурацијата на теренот, 
да ја менуваат локацијата на дупнатините пред-
видени со проектот и 'без согласност на органот 
што го издал одобрението за експлоатација, но се 
должни за тоа со писмено образложение да го 
известат тој орган. 
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(5) Под јамски постројки се подразбираат и 
рударските постројки и градби делумно во јама 
а делумно на површина. 

Член бб • 
(1) Рударските претпријатија се должни во сво-

ите годишни планови, според рударска-геолошките 
услови, да предвидат истражни работи и работи на 
отворање лежишта заради обезбедување резерви 
на минерални суровини за експлоатација односно 
заради нивното обновување (преведување на ре-
зервите од пониска категорија во резерви во пови-
сока категорија). 

(2) Рударското претпријатие е должно да води 
книга за резервите на минерални суровини и во 
неа да ја внесува состојбата на резервите на ми-
нерални суровини на крајот на секоја година. 

(3) Поблиски упатства за водење на книгата и 
евиденцијата за резервите на минерални суровини 
донесува сојузниот секретар за 'индустрија. 

Член 67 
(1) Рударског« претпријатие е должно годи-

шниот план на работите да му го достави на увид 
на органот што го издал одобрението за експлоата-
ција, ако овој го бара тоа. 

(2) Органот од претходниот став може да стави 
забелешки во поглед на предвидените со планот 
мерки за заштита при работата, на мерките за без-
бедност на граѓаните и за заштита на недвижните 
и движните предмети во општествена и граѓанска 
сопственост, на работите за обновување на резер-
вите на минерални суровини, на примената на те-
хничките прописи и во поглед на рационалноста 
на експлоатација. 

(3) Забелешките на органот од ставот 1 на овој 
член ставени во смисла на претходниот став се 
задолжителни за рударското претпријатие. 

(4) Ако органот од ставот 1 на овој член не 
стави забелешки во рок од 30 дена од денот на 
приемот на планот, ќе се смета дека нема забе-
лешки. 

Член 68 
(1) Рударското претпријатие е должно рацио-

нално да го искористува лежиштето на минерал-
ните суровини. 

(2) Рударског^ претпријатие рационално го ис-
користува лежиштето на минералните суровини 
ако, применувајќи методи на современата рударска 
техника, вади и облагородува минерални суровини 
со што помалку загуби и ако, покрај основната 
суровина, вади и други, минерални суровини од 
членот 7 на овој закон што се наоѓаат во лежи-
штето а можат корисно да се употребат и ако е тоа 
економско оправдано. 

(3) Органот што го издал одобрението за 
експлоатација може да пропише рударе кого прет-
пријатие да биде должно определена јаловина со 
остатоците од минералната суровина да остава на 
определено место. 

Член 69 
(1) Експлоатација на минерални суровини не 

може да f e врши на просторот што го опфаќаат 
објекти од членот 32 на овој закон, како ниту на 
подрачја што се прогласени за заштитени. 

(2) Ако се во прашање минерални суровини од 
поголем општ интерес, републичкиот извршен со-
вет или органот што тој ќе го овласти може да 
дозволи експлоатација и на просторите односно 
подрачјата од претходниот став, определувајќи ги 
истовремено мерките што мораат да се преземат 

со цел за заштита на овие објекти односно по-
драчја. 

Член 70 
(1) Републичкиот орган на управата надлежен 

за народно здравје, во спогодба со републичкиот 
орган на управата надлежен за работите4 на ру-
дарството и со републичката установа за геолошка 
служба, може да определи пошироки заштитни по-
драчја на лековити извори на минерални и тер-
мални води на кои подрачја можат да се вршат 

рударски работи само со преземање на мерките 
со цел за заштита на лековитите извори. 

(2) Органите од претходниот став ќе ги опреде-
лат мерките што мораат да се преземат со цел 
за заштита на лековитите извори на минерални и 
термални води. 

Член 71 
(1) Рударското претпријатие може да користи 

површински води според прописите за водите. 
(2) Обичните води што ќе се (Отворат со рудар-

ските работи, рударског претпријатие може да ги 
користи за своите потреби се до нивната утока во 
постојаните површински води. 

(3) Рударског претпријатие е должно отпа-
дочните води, пред да ги пушти во површинските 
води, да ги чисти од штетните состојки според 
прописите за отпадочните води. 

Член 72 
Рударското претпријатие е должно на друго 

рударско претпријатие што врши експлоатација на 
минерални суровини на соседно експлоатационо 
поле, да му дозволи отворање или пробивање на 
отвори за проветрување или одводнување, ако со 
тие работи не би го доведувало во опасност својот 
погон. 

Член 73 
(1) На своето експлоатационо поле рударското 

Претпријатие е должно на друго рударско претпри-
јатие што врши експлоатација на минерални су-
ровини на сосе дно експлоатационо поле, да му 
дозволи изградба односно отворање или проби-
вање на патишта, индустриски колосеци и други 
сообраќајници за превезување односно одвезување 
на минералните суровини, -како и користење на 
постојните постројки за производство и пренос на 
електрична и друга енергија. 

(2) Рударското претпријатие е должно да го до-
зволи извршувањето на работите од претходниот 
став само ако изведувањето на тие работи на 
друг начин би предизвикало несразмерно високи 
трошоци, односно е должно да дозволи користење 
на постројките само ако располага со слободен 
капацитет на тие постројки. 

(3) Ако претпријатијата не се спогодат во по-
глед на изградбата на објекти односно користењето 
на капацитетот, одлуката за тоа ја донесува орга-
нот што го издал 'одобрението за експлоатација. 

(4) Рударското претпријатие што ја врши из-
градбата односно ги користи објектите е должно 
на друго рударско претпријатие на чие експлоата-
ционо поле ги изведува работите односно чии по-
стројки ги користи да му плати надоместок. 

Член 74 
(1) Рударског© претпријатие е должно во те-

кот на изведувањето и по завршетокот на рудар-
ските работи да го приведе ко« култура земји-
штето што е оштетено со рударските работи, согла-
сно со прописите на републиката. 

(2) Исто така, рударското претпријатие е дол-
жно по запирањето или по завршетокот на ра-
ботите и на површинските и на јамските погони 
да ги спроведе сите мерки на обезбедување пред-
видени во членот 41 на овој закон. 

4. Запирање ил експлоатационите работи 
Член 75 

(1) Ако работата во јамски погони и површински 
копови или во нивни делови или во погони за 
експлоатација на нафта мора привремено да се 
прекине поради непредвидени пречки (провала на 
гасови или вода; проломи во врска со горски удар; 
јамски пожари; растројувања на главни патишта 
за проветрување; проаѓање, одводнување и превоз; 
лизгање на терен; ерупции и ел.), рударското прет-
пријатие е должно за тие пречки да го извести 
надлежниот орган на рударската инспекција нај-
доцна во рок од 24 часа по запирање на работите. 

(2) За привременото запирање на работите што 
е планирано однапред рударското претпријатие 
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е должно да го извести надлежниот орган на ру-
дарската инспекција на 15 дена пред запирањето 
на работата. 

(3) Пред запирањето на работата според прет-
ходниот став што ќе трае подолго од 15 дена, мора 
да се изврши потребно премерување и мораат да 
се дополнат рударските планови, а посебно да се на-
прави записник за причините на запирањето на 
работата со констатаци за опасностите што можат 
да се појават при повторното отворање на јамата 
или на нејзин дел. 

(4) За време на привремениот прекин и на при-
временото запирање на работата главните јамски 
простори мораат да се одржуваат во таква состојба 
што по 'нив да може да се минува без опасност. 

Член 76 
(1) Ако од која и да е причина дојде до пот-

полно и трајно запирање на експлоатацијата во 
одделни јамски погони или површински копови, 
рударског© претпријатие е должно да го извести за 
тоа органот што го издал одобрението за експлоата-
ција и органот на рударската инспекција најдоцна 
на 15 дена пред запирањето на работите. 

(2) За запирање на работата во одделни погони 
или копови одлучува работничкиот совет на ру-
дарско™ претпријатие. 

(3) Органот што го издал одобрението за 
експлоатација може во случај на запирање на 
работата „да формира комисија која на самото место 
ќе ги испита причините за запирањето на работите 

и постоењето на резерви на минерални суровини и 
нивната исцрпеност. 

(4) Ако рударското претпријатие престане со ра-
ботата сите рударски планови и скици, мерачки 
книги и другата документација за состојбата на 
Рударските работи во времето на престанокот на 
претпријатието му се предаваат на чување на орга-
нот што го издал одобрението за експлоатација. 

(5) На секоја организација што е заинтереси-
рана за обнова на работите на напуштено експло-
атационо поле органот од претходниот став е дол-
жен да и ги даде на увид материјалите од ст. 3 и 
4 на овој член. 

5. Катастар на експлоатационите полиња 

Член 77 
(1) Републичкиот орган на управата надлежен 

за работите на рударството е должен да води ка-
тастар на експлоатационите полиња. 

(2) Во катастарот на експлоатационите полиња 
се внесуваат сите податоци од одобрението за 
експлоатација на минерални суровини на опреде-
лено експлоатационо поле, податоците од дополни-

телните одобренија за истражување или експлоата-
ција на тоа експлоатационо поле, евентуалното 
ограничување на експлоатацијата и податоците за 
помошните јамски градби надвор од експлоатаци-
оното поле. 

(3) Експлоатационото поле се води во катаста-
рот на експлоатационите полиња на име на ру-
д а р с к о г претпријатие. 

Член 78 
(1) Органот на управата надлежен за работите 

на рударството води, покрај катастарот на експло-
атационите полиња, збирка на исправите и список 
на рударските претпријатија на кои им се дадени 
одобренија за експлоатација. 

(2) Збирката на исграви ја сочинуваат препи-
сите на одобренијата за експлоатација, со сите при-
лози и нацрти што барателот на одобрението ги 
поднесол кон своето барање за одобрение на екс-
плоатацијата, како и дополнителните решенија до-
несени во врска со експлоатационото поле. 

(3) Во катастарот на експлоатационите полиња, 
во збирката на исправите и во списокот на рудар-
ските претпријатија на кои им се дадени одобре-
нија За експлоатација имаат право на увид сите 
заинтересирани организации. 

Член 79 
(1) експлоатационото поле се води во катаста-

рот на експлоатационите полиња до полното исцр-
пување на минералната суровина на подрачјето на 
тоа поле. 

(2) Се смета дека е експлоатационото поле ис-
црпено за определна минерална суровина ако так-
вата суровина повеќе ја нема или ја има во таков со-
став и количина што нејзиното вадење да е станато 
неекономично. 

(3) Експлоатационото поле ќе се води и пона-
таму во катастарот на експлоатационите полиња 
ако рударското претпријатие пред исцрпувањето на 
минералната суровина Се откажало од експлоата-
цијата. 

Г л а в а IV 
РУДАРСКИ МЕРЕЊА И РУДАРСКИ ПЛАНОВИ 

Член 80 
Со цел за правилно изведување на рударските 

работи и за рационална експлоатација на минерал-
ните суровини, како и со цел за заштита при рабо-
тата и за спречување на материјални штети, ру-
дарските претпријатија се должни врз основа на 
мерења да изработуваат планови односно карти од 
кои може да се утврди состојбата на рударските 
работи, нивната меѓусебна положба и положбата 
на рударските работи во однос на старите рудар-
ски работи и на објектите и водите на површината. 

Член 81 
(1) Рударското претпријатие мора да има: 
1) ситуационен нацрт на експлоатационото 

поле; 
2) геолошка карта на експлоатационото поле и 

на неговата околина, како и карактеристични гео-
лошки профили; 

3) план на рудникот, со вцртана површинска 
ситуација и подземни простори односно површин-
ски копови; 

4) Планови на одделни јами односно на јамски 
површински копови; 

5) откопни и етажни планови на сите јамски и 
површински рударски работи на одделни ревири; 

6) планови на енергетската мрежа (на електри-
чната мрежа, на компримиран воздух и др.), на 
водоводната мрежа, како и на јамските постројки, 
со главните технички податоци; 

7) планови на проветрувањето на јамите. 
(2) За рудниците со голем притек на вода и со 

сложена тектоника, органот на управата надлежен 
за работите на рударството може да пропише и во-
дење на хидролошки и тектонски планови. 

(3) Плановите од ставот 1 точ. 4, 5, 6 и 7 на 
овој член мораат да се дополнуваат секој месец, 
според напредувањето на рударските работи. 

(4) Ако јамските работи се изведуваат во бли-
зина на стари работи или напуштени делови на 
јами, или спрема нив или спрема геолошки расе-
л и н у дополнувањето на плановите се врши по по-
треба и во пократки рокови. 

(5) Дополнувањето на плановите ќе #се врши во 
пократки рокови и кога подземните работи се дви-
жат во подрачјето на јамски огнови и водени аку-
мулации, како и на јавни објекти или заштитени 
подрачја (чл. 32 и 33). 

Член 82 
Претпријатијата за истражување и експлоата-

ција на нафта и земни гасови мораат да имаат: 
1) ситуационен нацрт на експлоатационото по-

ле со назначување на сите истражни и експлоата-
циони дупнатини и на другите уреди; 

2) геолошка карта на експлоатационото поле и 
на неговата околина, како и карактеристични гео-
лошки профили; 

3) карти за границите на рабната вода; 
4) податоци и извештаи за дупчењето, електро-

картонажните мерења, зацевувањето, перфорација-
та, освојувањето и мерењето на динамичкиот и 
статичкиот притисок, за гасниот фактор и за сите 
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други физичко-хемиски анализи на колекторите и 
флуидите. 

Член 83 
Ситуациониот нацрт на експлоатационото поле и 

рударските мерења врз основа на кои се изработу-
ваат рударсктие планови, мораат да бидат приклу-
чени на две постојани точки на теренот. 

Член 84 
(1) За сите извршени мерења рударското прет-

пријатие е. должно да води заверени мерачки криги. 
(2) Мерачките книги се заверуваат според д о -

писите за 'заверување на деловните книги. 
Член 83 

(1) Рударски мерења вршат и планови израбо-
туваат односно ги дополнуваат нив само лица што 
за овие работи имаат стручни квалификации (ру-
дарски мерачи и геометри). 

(2) Ако се укаже потреба од изработка на нови 
рударски планови, во новите рударски планори 
мораат да се пренесат сите детали од 'старите ру-
дарски ;планови, како што се стари јамски отвори, 
стари работи и раседи, височински коти и др. 

Член 86 
Корисниците и сопствениците на земјиштето се 

должни да му дозволат на рударското претприја-
тие обележување на точките на земјиштето при 
премерувањето и постабањето на меѓници на екс-
плоатационото поле. 

Член 87 
(1) Копиите на плановите од членот 81 точ. 3 

до 7 на овој закон рударското претпријатие е дол-
жно без одлагање да му ги доставува на надлеж-
ниот орган на рударската инспекција. 

(2) Органот на рударската инспекција ќе му ги 
доставува на рударското претпријатие копиите на 
плановите од претходниот став во јануари и јуни 
секоја година, заради внесување во тие копии на 
измените и дополненијата извршени во плановите 
на рударско™ претпријатие. 

(3) Ако рударско™ претпријатие не ги изврши 
измените и дополненијата според претходниот став 
во рок од еден месец од денот на нивниот' прием, 
органот на рударската инспекција ќе определи ме-
рач кој измените и дополненијата на плановите ќе 
ги изврши на трошок на рударското претпријатие. 

Член 88 
(1) Организациите за истражување се должни 

да имаат рударски планови и да ги вршат рудар-
ските мерења според обемот на извршените рудар-
ски работи. 

(2) Во. одобрението за истражување органот 
што го издал одобрението за истражување ќе опре-
дели кои рударски мерења организацијата за ис-
тражување мора да ги врши. 

Член 89 
Поблиски прописи за рударског© мерење, за 

изработката на рударските планови и за нивните 
размери, како и за мерачките книги, ќе донесе со-
јузниот секретар за индустрија. 

Г л а в а V 
ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

Член 90 
Со цел за заштита на животот и здравјето на 

работниците, рударско™ претпријатие е должно: 
1) благовремено да ги спроведе сите пропишани 

мерки за заштита при работата; 
2) да донесе правилник за мерките за заштита 

при работата според специфичните прилики и опа-
сности во своите погони; 

3) да организира служба за заштита при ра-
ботата; 

4) да им обезбеди на работниците лични заш-
тини средства; 

5) да обезбеди ћотребни парични средства за 
хигиенско-техничка заштита и за нејзиното посто-
јано усовршување; 

6) да организира служба за спасување, против-
пожарна служба и служба за прва помош; 

7) да устрои книга за рударски надзор. 

Член 91 
(1) Врз основа на општите прописи за мерките 

за заштита при работата работничкиот совет на ру-
дарско™ претпријатие е должен да донесе правил-
ник за мерките за заштитата при работата, во кој, 
покрај редовните мерки според важечките пропи-
си, ќе се определат специјалните мерки з& заштита, 
со оглед на специфичните прилики и опасности 
во рудникот, како и организацијата и делокругот 
на службата за заштита при работата. 

(2) Работничкиот совет е должен правилникот 
од предходниот став да му го достави на увид на 
надлежниот орган на инспекцијата на трудот н а ј -
доцна на 30 дена пред неговото донесување. 

Член 92 
(1) Задачата на , службата за заштита при ра-

ботата е: 
1) непосредна контрола на спроведувањето на 

мерките за заштита при работата; 
2) водење евиденција за несреќните случаи во 

претпријатијата, со назначување на причините по-
ради кои тие настанале; 

3) проучување на причините на несреќните слу-
чаи и професионалните заболувања и давање пред-
лози за преземање мерки и воведување посигурни 
методи на работата заради сузбивање на тие 
причини; 

4) водење сметка за здравствената состојба на 
работниците и давање предлози за подобрување на 
хигиенските услови при работата. 

(2) За организирањето на службата за заштита 
при работата и за организирањето на контролата 
над нејзиното правилно функционирање е одгово-
рен директорот на рударско™ претпријатие. 

(3) За спроведувањето на заштитата при рабо-
тата во препријатието и за контролата на презема-
њето на мерките за заштита при работата е одго-
ворен главниот технички раководител на претпри-
јатието (техничкиот директор). 

(4) Службата за заштита при работата мораат 
да ја вршат потребен број лица, според големина-
та на рудникот, што за тоа имаат соодветна струч-
на спрема и што се физички способни за вршење 
на оваа служба. 

(5) На лицата од претходниот став не смее, по-
кра ј таа служба, да им се определува вршење на 
други работи, ако Со тоа би* се попречувала таа 
служба. 

Член 93 
(1) Рударското претпријатие е должно според 

своите специфични прилики да организира служба 
за спасување, противпожарна служба и служба 
за прва помош и да ги снабде нив со потребна о-
према. 

(2) Службата за спасување и противпожарната 
служба се организираат од редовите на работници-
те што за тие служби се посебно обучени. 

(3) Во поголемите рударски претпријатија и во 
рударските претпријатија со специфични зголеме-
ни опасности ќе се организираат професионални 
служби за спасување и противпожарни служби. 

(4) Две или повеќе претпријатија од претход-
ниот став можат, со одобрение од органот што го 
издал одобрението за експлоатација, да организи-
раат заедничка професионална служба за спасува-
ње и противпожарна служба. 

(5) Органот4 што го издал одобрението за екс-
плоатација определува кои од таквите претприја-
тија мораат да имаат професионална служба за 
спасување и противпожарна служба. 

(6) За организирање на службите од ст. 1 и 3 на 
овој член е одговорен директорот на претприја-
тието. 

(7) За оспособувањето и функционирањето на 
службите од ставот 1 на овој член се грижи глав-
ниот технички раководител. 
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Член 94 
(1) Работничкиот совет е должен најмалку се-

кои три месеци да ја разгледа состојбата на служ-
бата за заштита при работата и на службите од 
претходниот член, како и да ги определи потреб-
ните мерки што мораат да се спроведат. 

(2) Работничкиот совет може да формира ко-
мисија чија задача е испитување на состојбата на 
службата за заштита при работата и функциони-
рање на службите од претходниот став. 

Член 95 
(1) За непосредно спроведување на мерките за 

заштита при работата се одговорни: управникот на 
погонот, работоводителот, надзорникот, предрабог-
никот, палителот на мини и колачот — секој во 
својот делокруг. 

(2) Со правилникот на претпријатието за мер-
ките за заштита при работата се определува де-
локругот и одговорноста на секое лице од прет-
ходниот став за спроведување на мерките за заш-
тита при работата и на другите мерки за безбед-
ност на граѓаните и за заштита на недвижните и 
движните предмети во општествена и граѓанска 
сопственост. 

Член 96 
(1) Секој работник што ќе се запосли во ру-

дарско претпријатие мора претходно да се запознае 
со работата што ќе ја врши, со мерките за заштита 
при работата и со опасностите што можат да на-
станат при работата. 

(2) Новопримениот работник во претпријатие 
што не работел на рударски работи, м>ра постепе-
но, а најмалку за време од 15 дена, да се воведува 
во работата под непосредно раководење и надзор 
на работникот што ќе го определи управникот на 
ПОГОНОТ. 

(3) За спроведувањето на одредбите од прет-
ходните ставови е одговорен управникот на по-
гонот. 

Член 97 
(1) Главниот технички раководител е должен 

веднаш по објавувањето на нови прописи за мер-
ките за заштита при работата, на заеднички соста-
нок да ги запознае сите раководители во претпри-
јатието со мерките за заштита при работата што 
се однесуваат да рударското претпријатие, и да го 
определи начинот на спроведувањето на тие мерки. 

(2) Главниот технички раководител е должен 
повремено, а најмалку еднаш годишно, да органи-
зира проучување на прописите за мерките за заш-
тита при работата за работоводителите, надзорници-
те, предработниците, палителите на мини и одго-
ворните копачи, како и проверување на нивното 
познавање на тие прописи. 

Член 98 
(1) Р у д а р с к о г претпрг^атие е должно да води 

книга за рударски надзор", во која се внесуваат 
•сите решенија на органот на рударската инспекци-
ја и на инспекцијата на трудот. 

(2) Во книгата за рударски надзор се внесуваат 
и наредбите на директорот, на главниот технички 
раководител и на управникот на погонот, што се 
однесуваат на заштитата при работата. 

(3) Книгата за рударски надзор се води за секој 
ПЈГОН. 

Член 99 
При изведувањето на рударските работи рудар-

с к о г претпријатие е должно да ги преземе и сите 
мерки со цел за заштита на животот и здравјето 
на граѓаните, и за обезбедување на недвижните и 
движните предмети во општествена, и граѓанска 
сопственост, според важечките прописи. 

Член 100 
(1) Работниците се должни да се придржуваат 

за мерките за заштитата при работата. 
(2) Секој работник во рударско претпријатие е 

должен неодложно и по најбрз пат да го извести 
својот непосреден или повисок раководител за се-
која опасна појава при изведувањето на рударски-

те работи, а особено за појавата на експлозивни, 
задушливи и отровни гасови, провала на вода, чпо-
јава на оган, горски удири и за други појави што 
можат да ја загрозат сигурноста на луѓето и имотот; 

(3) За појавите од претходниот став рударското 
претпријатие е должно неодложно и по најбрз пат 
да ги извести надлежните органи на рударската 
инспекција и на инспекцијата на трудот. 

Член 101 
Рударското претпријатие и организацијата за 

истражување се должни веднаш и по најбрз пат 
да ги известат надлежните органи на рударската 
инспекција и на инспекцијата на трудот и општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
рударството за секој смртен, групен или тежок не-
среќен случај и за причините на несреќата. 

Член 102 
(1) Рударските претпријатија се должни да му 

прискочат ца помош на соседното рударско' прет-
пријатие, штом ќе дознаат дека к а ј тоа претприја-
тие дошло до несреќа (експлозија, пожар, провала 
на вода и ел.) при која се .загрозени животите на 
работниците. 

(2) На покана од органот на рударската инс-
пекција се должни и оддалечените рударски прет-
пријатија да му прискочат на помош на загрозено-
то претпријатие. _ 

(3) Претпријатијата од претходните ставови не 
се должни да прискочат на помош само ако екипите 
за спасување не би смееле да се оддалечат поради 
постојните опасности во своите претпријатија. 

(4) За укажаната помош претпријатијата од 
претходните ставови имаат право на надоместок 
на фактичните трошоци од претпријатието на кое 
му е укажана помошта. * 

Член 103 
(1) Во случај на несреќа од предходниот член, 

акцијата за спасување ја раководи главниот тех-
нички раководител ако со правилникот на прет-
пријатието за заштитата при работата не е опре-
делено друго лице. 

(2) Рударскиот инспектор може да определи 
друго лице за раководење со акцијата за спасува-
ње или самиот да ја преземе таа акција, ако најде 
дека преземеното раководење не е доволно стручно 
и ефикасно. 

Член 104 6 
(1) Во случај на поголеми несреќи во рударско 

претпријатие, претседателот на општинското собра-
ние може, по барање на раководителот на акцијата 
за спасување, да нареди мобилизација на потреб-
ната работна сила, на транспортни средства и на 
противпожарните организации, со надоместок на 
трошоците од страна на загрозеното претпријатие. 

(2) Ррз основа на наредбата од претседателот на 
општинското собрание органот на управата надле-
жен за внатрешни работи ќе ја спроведе мобили-
зацијата од претходниот став. 

Член 105 
(1) Во случај на постоење на опасност за ру-

дарските претпријатија, сопствениците и корисни-
ците на земјиштето се должни да дозволат на нив-
ното земјиште да се извршат итните и неодложни 
рударски работи со цел за отстранување на таа 
опасност. 

(2) Рударското претпријатие е должно да ја на-
домести штетата направена поради работите од 
претходниот став. 

Член 106 
За да се обезбеди потребна заштита на работ-

ниците при рударските работи, можат со прописите 
за заштитата на работата во рударството да се опре-
делуваат одделни технички и хигиенски мерки и 
средства со кои се заштитува животот и здравјето 
на работниците од повреди при работата, како и од 
професионални и други .заболувања во. врска со 
работата, а особено: 
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1) начинот на кој се изведуваат рударските 
работи; 

2) какви треба да бидат јамските простории, 
како се изградуваат, одржуваат и проветруваат 
тие, за да бидат безбедни работата во нив и потреб-
ната минувачка на луѓе низ нив, како и кои мерки 
мораат да се преземаат за да не дојде до одронува-
ње или урнување во нив; 4 

3) какви уреди, машини, постројки, инсталации, 
апарати и алат можат да се употребуваат при опре-
делени рударски работи и во рударските простории, 
како . и какви заштитни направи тие мораат да 
имаат и како се одржуваат тие; 

4) како се движат луѓето и се пренесуваат ма-
теријалите во јамските простории; 

5) како се врши минирање, какви експлозивни 
средства можат да се употребуваат за тоа и како 
мора да се постапува со нив; 

6) кои мерки мораат да се преземаат да не дој-
де до експлозија, пожар или штетни гасови, прав 
и зрачење, а ако дојде до тоа што треба да се пре-
земе и како да се врши спасување; 

7) кои лични и општи заштитни средства мо-
раат да се употребуваат; 

8) какви санитарно-хигиенски уреди мораат да 
постојат и како треба да се одржува хигиената. 

Член 107 
(1) Со прописите ра заштитата при работата 

во рударството можат поблиску да се определуваат 
и посебни услови што мора да ги исполнува работ-
никот, како и неговите обврски и должности во 
поглед на безбедноста; начинот за запознавање на 
работникот со мерките за заштита при работава и 
опасностите на работното место; работата на слу-
жбите за заштита при работата, за спасување и за 
прва помои; што ги организира работната органи-
зација; обврските на работната организација за 
преземање определени мерки за заштита при рабо-
тата и вршење надзор; кој раководител е одгово-
рен за спроведување на која од мерките за без-
бедност. 

(2) Со прописите за заштитата при работата во 
рударството ќе се определи кои уреди, машини, 
постројки, инсталации и дрЈга опрема не можат да 
се пуштат во работа пред да се добие одобрение од 
органот на инспекцијата на трудот односно рудар-
ската инспекција, како и кои уреди, машини, по-
стројки и инсталации, или нивни делови, апарати 
и алати не можат да се употребуваат при вршење 
на рударските работи, ако не се снабдени со соо-
дветен атест од определена установа. 

(3) Со прописите за заштитата при работата ќе 
се определат уредите и просториите на работните 
организации, што од овластените установи мораат 
периодично да се прегледуваат во поглед на нив-
ната исправност и опасноста која би можела да на-
стапи за лицата на работа, како и начинот за вр-
шење на тие прегледи. За вршењето на овие пре-
гледи е должна да се грижи работната органи-
зација. 

(4) Установите од претходниот став ги опреде-
лува републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на трудот. 

(5) Прегледите на определените уреди и про-
стории на работните организации од ставот 3 на 
овој член можат да ги вршат и комисиите што ги 
формира републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на трудот. 

Член 108 
(1) Прописите за заштитата при работата во 

рударството ги донесува сојузниот секретар за ин-
дустрија во согласност со сојузниот секретар за 
труд. 

(2) Со прописите на републиката се регулираат 
прашањата на заштитата при работата во рудар-
ството што не се регулирани со прописите од прет-
ходниот став и поблиску се регулираат прашањата 
што се регулирани со тие прописи. 

Член 109 
(1) Надзор над примената на мерките за за-

штита при работата во рударството вршат републи-
чките органи на инспекцијата на трудот, ако со 
прописите на републиката не е определено поинаку. 

(2) Инспекторите на трудот што вршат надзор 
над примената на мерките за заштита при рабо-
тата во рударството мораат да ја имаат определе-
ната стручна спрема и да ги исполнуваат и дру-
гите^ пропишани услови. 

(3) Прописите за стручната спрема и другите 
услови, што мораат да ги исполнуваат инспекто-
рите на трудот што вршат надзор во рударството, 
ги донесува сојузниот секретар за труд. 

Г л а в а VI 
РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ ВО РУДАРСТВОТО 

Член НО 
(1) Работите на главен технички раководител во 

рударските претпријатија, работите на управник, 
на раководители на службата за заштита при ра-
ботата, на работоводител и надзорник во јамските 
погони, површинските копови, погоните за длабин-
ски дупчења и за експлоатација на нафта и земни 
гасови, во погоните за облагородување на мине-
рални суровини и во електромашинските погони, 
работите на јамски мерачи, на геометри, на шефо-
ви на работилишта за истражно дупчење на нафта 
и работите на раководители на истражувачките 
работи, како и работите на нивните заменици, мо-
жат да ги вршат лица што ги исполнуваат пропи-
шаните услови во поглед на стручните квалифи^ 
кацин и праксата во рударските претпријатија и 
што имаат положен стручен испит. 

(2) Работите на палител на мини (лагумар) мо-
жат да ги вршат само лица што ги исполнуваат 
условите во поглед на стручната спрема и што и-
маат положен испит за палител на мини. 

(3) Прописите за стручните квалификации, за 
стручната спрема и за праксата во рударството и 
за стручните испити ќе ги донесе сојузниот секре-
тар за индустрија во спогодба со сојузниот секре-
тар за труд. 

Член 111 
Работите од ставот 1 на претходниот член во 

јамските погони загрозени со метан или со опасен 
јагленов прав можат да ги вршат само лица што, 
покрај пропишаните услови во поглед на стручни-
те квалификации и стручниот испит, имаат од 
пропишаната пракса најмалку 3 години во јамски 
погони загрозени- со метан односно со опасен ја -
гленов прав, ако со прописите донесени врз основа 
на ставот 3 од претходниот член не е определена 
подолга пракса. 

Член 112 
Рударските претпријатија и организациите за 

истражување се должни да му поднесат пријава на 
органот на рударската инспекција за стручните 
квалификации, стручната спрема и праксата на 
раководниот персонал (член НО став 1) и за обемот 
на нивната одговорност, и тоа пред преземањето 
на должноста. 

Г л а в а VII 
РУДАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Организација 
Член 113 

Рударска инспекција вршат републичките ор-
гани на рударската инспекција, ако со прописите 
на републиката не е определено поинаку. 

Член 114 
(1) Работите од својата надлежност органите на 

рударската инспекција ги вршат преку рударските 
инспектори. 

(2) Рударските инспектори ги вршат од името 
на органот на рударската инспекција, самостојно и 
без посебно овластување, работите на непосреден 
надзор, донесуваат решение и преземаат други 
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мерки предвидени со овој закон и со прописите 
донесени врз основа на него. 

Член 115 
(1) Рударски инспектори можат да бидат само 

дипломирани рударски инженери со пракса од на ј -
малку 10 години во рударски претпријатија. 

(2) Во рамките на праксата од претходниот 
став, дипломираниот рударски инженер мора да 
помине најмалку 8 години во јамски погони, од кои 
најмалку три години во погони со метан или опа-
сен јагленов прав и 3 години на положајот јамски 
управник или на повисок положај. 

(3) Рударекиот инспектор што врши надзор над 
рударски претпријатија што не се загрозени со ме-
тан или со опасен јагленов прав не мора да ја има 
праксата во погони со метан или опасен јагленов 
прав предвидена во претходниот став. 

(4) Рударските инспектори што вршат надзор 
над претпријатија за истражување или експлоата-
ција на нафта и земни гасови мораат да бидат ди-
пломирани рударски инженери со гракса од најмал 
ку 10 години од кои најмалку 8 години поминати на 
работи на истражување и експлоатација на нафта и 
земни гасови, а во рамките на оваа пракса најмалку 
3 години поминати на положаите на управник на 
погон или на повисок положај. 

(5) Органите надлежни за назначување на ру-
дарските инспектори ќе водат сметка на положајот 
на рударски инспектори да се назначуваат дипломи-
рани рударски инженери што со познавањето на ру-
де,реката наука и техника и со стеченото искуство 
обезбедуваат правилно извршување на доверената 
им должност. 

Член 116 
При вршењето »а својата должност рударскиот 

инспектор мора да има посебна легитимација со ко-
ја се утврдува неговото својство на инспектор, а 
што ја издава органот надлежен за неговото назна-
чување. 

2. Надлежност и постапка 
Член 117 

Органите на рударската инспекција вршат над-
зор над работата на организациите за истражување 
и рударските претпријатија во согласност со членот 
15 на овој закон. 

Член 118 
(1) Во вршењето на надзор рударскиот инспек-

тор има во секое време право да влезе во сите де-
ловни и погонски простории и да ги разгледа сите 
планови и нацрти на јамските и површинските 
објекти, извештаите и дневниците за работата на 
одделни погони и сета потребна документација на 
рударско™ претпријатие и на организацијата за 
истражување. 

(2) Рударскиот инспектор има право да зема мо-
стри на минералните суровини и на погонскиот ма-
теријал со цел за испитување. 

(3) Рударскиот инспектор може, по потреба, да 
ги сослушува и одговорните лица во претприја-
тието. 

Член 119 
Рударските инспектори особено надзираат: 
1) дали се спроведуваат пропишаните технички 

мерки за рударските работи што се одразуваат врз 
сигурноста и безбедноста при тие работи и про-
писите за безбедноста на граѓаните и на недвиж-
ните и движните предмети во општествена и гра-
ѓанска сопственост; 

2) дали истражувањето и експлоатацијата на 
минералните суровини се врши врз основа на одо-
брение за истражување односно експлоатација и 
согласно со тоа одобрение; 

3) дали при изведувањето на рударските рабо-
ти правилно се применуваат техничките прописи 
што се однесуваат на тие работи; 

4) дали состојбата на рударските објекти и на 
постројките во јама и на површина им одговара на 

техничките прописи и дали е изградбата на овие 
објекти извршена согласно со одобрените проекти; 

5) дали рударските работи се изведуваат спо-
ред годишниот план за тие работи; 

6) дали се вршат рударски мерења, дали пра-
вилно се изработуваат и редовно се дополнуваат 
рударските планови и другата документација по-
требна за правилно техничко и рационално изве-
дување на рударските работи, како и дали ажурно 
се водат мерачките книги; 

7) дали вадењето на минерални суровини при 
истражувачките работи преминува во експлоата-
ција; 

8) дали лицата на раководните места ги испол-
нуваат пропишаните услови за вршење на тие дол-
жности, како и дали работниците се оспособени за 
работите што ги вршат; 

9) дали транспортот, складирањето и ракува-
њето со експлозивни материјали и со течни горива 
се врши Според важечките прописи. 

Член 120 
(1) Ако при вршењето на надзор утврди дека 

рударските претпријатија и организациите за ис-
тражување не се придржувале за прописите, ру-
дарскиот инспектор писмено ќе ги констатира на ј -
дените неправилности и недостатоци и ќе нареди 
со решение кои мерки за нивното отстранување мо-
раат да се преземат, определувајќи ги притоа ро-
ковите за нивното спроведување, како и роковите 
во кои директорот на претпријатието односно на 
организацијата е должен да го извести органот на 
РУДсреката инспекција за нивното отстранување. 

(2) Ако недостатоците и пропустите се однесу-
ваат на мерките за заштита при работата или на 
мерките за заштита на животот и здравјето на гра-
ѓаните, поради кои може да настане непосредна 
опасност за животот и здравјето на работниците и 
на другите граѓани, инспекторот може со решение 
да нареди да се запре работата во погонот или на 
определено работно место додека не се отстранат 
постојните недостатоци, за што ќе го извести на-
длежниот орган на инспекцијата на трудот, ако на-
ведените недостатоци и пропусти се однесуваат на 
прописите за заштитата при работата. 

3) Рударските инспектори се должни решени-
јата што ги донесуваат според ставот 1 на овој 
член да му ги доставуваат на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на рударството. 

(4) Општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на рударството има право да му обрне 
внимание на органот на рударската инспекција за 
неизвршувањето на пропишаните или наредените 
мерки. 

Член 121 
(1) Ако се утврдат недостатоците и неправил-

ностите од претходниот член рударскиот инспектор 
е должен да го извести за тоа работничкиот совет 
на р у д а р с к о г претпријатие и може да му у к а ж е 
на несовесната работа на одделни раководители на 
претпријатието и да предложи нивно сменување. 

(2) Работничкиот совет е должен да го разгле-
да извештајот од претходниот став и за својот за-
клучок да го извести органот на рударската ин-
спекција. 

Член 122 
Ако рударскиот инспектор од пријавата подне-

сена во смисла на членот 112 на овој закон или на 
друг начин утврди дека раководителот на рудар-
ските работи не ги исполнува пропишаните услози 
за таа должност, тој ќе донесе решение со кое ќе 
забрани да ја врши тоа лице таа должност. 

Член 123 
Рударскиот инспектор е должен веднаш на са-

мото место да ги испита причините на смртните и 
на групните несреќни случаи, да нареди мерки што 
мораат да се преземат без одлагање и во најкраток 
рок да даде образложено мислење за причините на 
несреќата. 
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Член 124 
Ако рударскиот инспектор утврди дека орга-

низацијата за истражување при истражувачките 
работи вади пологема количина минерални суро-
вини од онаа што нужно ја бараат истражувач-
ките работи, ќе му поднесе предлог на надлежниот 
орган за одземање на дозволата за истражување и 
за . одземање на имотната корист остварена со ра-
сполагањето со тие суровини. 

Член 125 
(1) Органите на рударската инспекција изда-

ваат дозволи за употреба на рударските објекти и 
уреди и ги одобруваат откопните методи, ако со 
прописите на републиката не е определено поинаку. 

(2) Органите на рударската инспекција се дол-
жни решенијата според претходниот став да ги 
донесуваат во најкраток рок, по прибавено мисле-
ње од надлежниот орган на инспекцијата на трудот. 

Член 126 
(1) Жалбата против решението на рударскиот 

инспектор не го задржува извршувањето на реше-
нието. 

(2) Рударскиот инспектор што го донесол реше-
нието може, по образложено барање на жалителот, 
да го одложи извршувањето на решението до за -
вршувањето на жалбената постапка. 

Член 127 
Решението на рударскиот инспектор задолжи-

телно се внесува во книгата за рудгрски надзор. 
Член 128 

Органите на рударската инспекција се должни 
да извршат инспекција на рударско™ претприја-
тие најмалку еднаш годишно, а на рударските 
претпријатија со метан и со опасен јагленов прав 
најмалку еднаш во текот на 6 месеци. 

Член 129 
(1) Рударскиот инспектор одговара за дисци-

плински престап: 
1) ако утврдените неправилности во смисла на 

чл. 120 и 122 на овој закон не ги констатира пи-
смено и не донесе решение за отстранување на тие 
неправилности; 

2) ако против директорот на претпријатие што 
не ќе постапи според неговото решение не поднесе 
пријава за прекршок. 

(2) Главниот рударски инспектор е одговорен 
за дисциплински; престап ако не определи да се 
изврши инспекција на рударско™ претпријатие 
најмалку еднаш годишно односно на рударското 
претпријатие со метан или опасен јагленов прав 
најмалку двапати годишно. 

Член 130 
Сојузниот секретаријат за индустрија има пра-

во: 
1) да ги донесува упатствата за работа на ор-

ганите на рударската инспекција што се задол-
жителни за нив; 

2) да бара од органите на рударската инспек-
ција извршување на определените работи што 

, спаѓаат во надлежност на инспекцијата; 
3) да изврши одделни работи од надлежноста 

на органот на рударската инспекција ако органот 
на рударската инспекција не изврши определена 
работа од својата надлежност или не ја изврши во 
предвидениот рок; ^ 

4) да бара од органите на рударската инспек-
ција да му достават во определениот рок извештај 
за работата. 

Г л а в а VIII 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 131 
(1) Тој пгго во јама со метан или со друг за-

палив гас или со опасен јагленов прав ќе внесе 
лесно запалива материја или други предмети чие 
внесување во таква јама е забрането, ќе се казни 
за кривично дело со затвор. 

(2) Тој што делото од ставот 1 на овој член ќе 
го стори од небрежност, ќе се казни со парична 
казна или со затвор до една година. 

Член 132 
(1) Со парична казна до 2,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап: 
1) стопанска организација или установа што 

врши експлоатација на минерални суровини без 
одобрение од надлежниот орган; 

2) стопанска организација или установа пгго 
врши истражување на минерални суровини без 
пропишано одобрение; 

3) стопанска организација или установа што 
при истражните работи вади поголема количина 
минерални суровини од онаа што нужно ја бараат 
истражните работи и технолошките испитувања. 

(2) За дејствијата од претходниот став ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари и одго-
ворното лице во стопанската организација или во 
установата. 

Член 133 
(1) Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап стопанска организација 
или установа: 

1) ако не го пријави во определениот рок по-
четокот на истражните односно експлоатационите 
работи; 

2) ако не води евиденција за извадените коли-
чини на минерални суровини при истражните ра-
боти, или ако нема документација за распологањето 
со овие суровини, или ако не го извести органот 
што го издал одобрението за истражување за ра-
сполагањето со тие суровини; 

3) ако не поднесува извештај за резултатите 
на истражувањето во определените рокови, или ако 
по завршетокот или трајното запирање на истраж-
ните или експлоатационите работи не им поднесе 
извештаи на надлежните органи со сета докумен-
тација за рударските работи; 

4) ако не ја организира службата за заштита 
при работата и не ги спроведе пропишаните мерки 
за заштита при работата и мерките за безбедност 
на граѓаните и за обезбедување на предметите во 
општествена и граѓанска сопственост; 

5) ако без одобрение односно согласност истра-
жува или експлоатира минерални суровини на 
места на кои за овие работи е потребно посебно 
одобрение односно согласност; 

6) ако во изведување™ на рударските и дру-
гите работи и при поставањето на постројки отста-
пува од одобрените проекти без согласност од на-
длежниот орган; 

7) ако не постапи по забелешките на надлеж-
ниот орган врз годишниот план за работите, ако 
нема рударски планови, или не ги дополнува ре-
довно, или не врши рударски мерења, или не ја 
води книгата за рударски надзор; 

8) ако по завршетокот или трајното запирање 
на истражните односно експлоатационите работи 
не ги изврши потребните мерки за обезбедување, 
или не го приведе на култура земјиштето оште-
тено со рударски работи. 

(2) За дејствијата од претходниот став ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари и одго-
ворното лице во стопанската организација или во 
установата. 

Член 134 
(1) Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанска организација или 
установа: 

1) ако во пропишаниот рок не го извести орга-
нот на рударската инспекција и инспекцијата на 
трудот за секој смртен, групен или тежок несреќен 
случај и за причините на несреќата, или ако во 
определениот рок не го извести органот на рудар-
ската инспекција за запирање на работите; 

2) ако не постапи по решенијата на органите наг 
рударската инспекција и на инспекцијата вд 
трудот; 
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3) ако на положајот на раководители на рудар-
ските работи назначува лица што не ги исполну-
ваат пропишаните услови, или ако не му поднесе 
пријави на органот на рударската инспекција за 
исполнувањето на условите за лицата што се на-
значуваат на местата на раководители на рудар-
ските работи; 

4) ако не му дозволи на рударскиот инспектор 
да влезе во деловните или погонските просторни 
или да ги разгледа плановите, извештаите или 
друга документација за состојбата на рударските 
работи, или ако на друг начин го попречува ру-
дарскиот инспектор во вршењето на инспекцијата. 

(2) Со паричната казна од претходниот став ќе 
се казни установа што не ја врши својата дејност 
според принципите на стопанско™ работење, ако 
врши истражување на минерални суровини без 
пропишано одобрение. 

(3) За дејствијата од претходните ставови ќе 
се ќазни со парична казна до 100.000 динари и од-
говорното Ј|ице во стопанската организација или во 
установата. 

Член 135 
(1) Со парична казна до 300.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин што се занимава со 
истражување или експлоатација на минерални су-
ровини противно на одредбите од овој закон. 

(2) За дејствијата од претходниот став граѓан-
ско правно лице, општествена организација или 
друго здружение на граѓани ќе се казни со парич7 
на казна до 1,000.000 динари. 

* Член 136 
Имотната корист постигната со дејствијата шао 

со овој закон се определени како стопански пре-
стап или како прекршок ќе се одземе од стори-
телот на престапот односно прекршокот. 

Член 137 
За постапката по стопанските престапи опре-

делени во оваа глава надлежни се во прв степен 
окружните стопански судови. 

Г л а в а IX 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 138 
(1) Прописите за хигиенско-техничките за-

штитни мерки што се донесени до денот на влегу-
вањето во сила на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за рударството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/64) ќе ги усогласи со одредбите на 
тој -закон сојузниот секретар за индустрија во со-
гласност со сојузниот секретар за труд во рок од 
три месеци од денот на донесувањето на тој закон. 

(2) При усогласувањето на прописите во смисла 
на претходниот став ќе се определат одредби од тие 
прописи, над чија примена вршат надзор органите 
на рударската инспекција односно органите на ин-
спекцијата на трудот. ' 

; Член 139 
Одредбата на членот 63 став 2 од овој закон 

ке се применува од денот на почетокот на приме-
нувањето на соодветните републички прописи. 

Член 140 
(1) До донесувањето на соодветните републички 

прописи, во поглед на истражувањето и експлоа-
тацијата на минерални суровини што не се наве-
дени во членот 7 став 1 на овој закон ќе се при-
менуваат и понатаму досегашните одредби од За -
конот за рударството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 28 59), со соодветните казнени одредби од тој 
закон. 

(2) До донесувањето на соодветните републич-
ки прописи остануваат и понатаму во сила: Наред-
бата за приведување кон култура на земјиштата 
оштетени со рударски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", Pp. 51/59), Правилникот за водењето на 
евиденција и катастар на истражните простори и 
експлоатационите полиња („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/59), Упатството за поднесување на 

извештаите за резултатите на истражувањето и за 
располагањето со минералните суровини извадени 
при истражните работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/59) и Упатството за постапките за збогату-
вање и облагородување на минерални суровини 
што се сметаат како експлоатација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/59). 

Член 141 
(1) По исклучок од одредбите на членот 115 од 

овој закон, за времето што ќе го определи репу-
бличкиот секретар за индустрија, може за рудар-
ски инспектор да се назначува и̂ дипломиран ру-
дарски инженер со пракса од најмалку 7 години 
во рударско претпријатие, од кои најмалку поми-
нати 6 години во јамски погони, а од ова треме 
најмалку 3 години во погони со метан или со опа-
сен јагленов прав и 2 години на положајот јамски 
управник или на повисок положај, како и рудар-
ски инженер со пракса од најмалку 10 години во 
рударско претпријатие или на работите на рудар-
ска инспекција, од кои најмалку 3 години во по-
гони со метан или со опасен јагленов прав. 

(2) Рударски техничар што е назначен за ру-
дарски инспектор до влегувањето во сила на За -
конот за измени и дополненија на Законот за ру-
дарството („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64) 
може и понатаму да остане рударски инспектор. 

Член 142 
Технички прописи од областа на рударството 

ќе донесе сојузниот секретар за индустрија. 

313. 
Врз основа на членот 176 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 21 мај 1964 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор од 29 мај 1964 го- > 
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈА ВО 

1964 ГОДИНА 
1. Според одредбите на оваа одлука во 1964 

година ќе им се исплати додаток на пензијата на: 
1) уживателите на лична и инвалидска пензија 

на кои правото на примање пензија им е признаено 
најдоцна со 31 декември 1963 година; 

2) уживателите на фамилијарна пензија по 
смртта на осигуреникот на кои правото на примање 
фамилијарна пензија им е признаено најдоцна со 
31 декември 1963 година, како и на уживателите на 
фамилијарна пензија по смртта на уживате лот на 
лична или инвалидска пензија на кој правото на 
примање лична или инвалидска пензија му е при-
знаено најдоцна со 31 декември 1963 година. 

Додатокот на пензија ќе им се исплати на 
уживателите од ставот 1 на оваа точка ако на денот 
на стасаноста на исплатата на овој додаток имаат 
право на пензија. 

2. Додаток на пензија според оваа одлука не 
им припаѓа: 

1) на запослени уживатели на пензија (на кои 
им се исплатува само определен дел пензија или 
не им се исплатува пензија); 

2). на уживатели на пензија што живеат во 
странство. 

3. Додатокот на пензија според оваа одлука ќе 
се определи така што во општ просек да изнесе 
8% од годишниот износ на вкупните исплати на 
пензиските примања. 

Додатокот на пензија на одделен уживател 
може да изнесува најмногу 34.000 динари. 

Додатокот на пензија ќе се исплати во две 
рати во текот на 1964 година. 

Височината на додатокот на пензија и роковите 
и начинот на исплатата на тој додаток поблиску 
ги пропишува Собранието на Југословенската заед-
ница за социјално осигурување. 
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4. На додатокот на пензија според оваа одлука 
нема да се пресметува и да се плаќа: придонес 
за станбена изградба, придонес за Фондот за об-
нова и изградба на Скопје, надоместок на сообра-
ќајните стопански организации за повластиците во 
патничкиот сообраќај во 1964 година, придонес за 
здравствена заштита и придонес за додаток на 
Деца. 

5 Исплатата на додатокот на пензија според 
оваа одлука ќе се изврши на товар на средствата 
на валоризационите резерви на фондовите на пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Исплатата ќе ја извршат комуналните заводи 
за социјално осигурување по службена« должност 
без донесување решение. 

6. На. републичките заводи за социјално осигу-
рување што немаат доволно средства расположиви 
за извршување на оваа одлука деловните банки 
можат да им одобрат посебен кредит од сите бан-
карски средства до височината на средствата што 
им недостигаат на заводите. Овој кредит републи-
чките заводи се должни да го вратат во месечни 
рати до 31 декември 1964 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 
АС бр. НО 

30 мај 1964 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Сојузната скупштина 

Потпретседател, 
Звонко Бркиќ, е. р. 

Претседател 
на Социјалмо-здрав- Претседател 

ствениот собор, на Сојузниот собор, 
Олга Врабич, е: р. Мијалка Тодоровић, е. p.. 

314. 
Брз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Реп уб лика Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 20 мај 
1964 годила* донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ПОНАТАМОШЕН 

РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ 
Сојузниот собор и Стопанскиот собор на Сојуз-

ната скупштина на седаицата од 16 и 17 април 1964 
година, разгледувајќи ги проблемите на стопан-
скиот систем и на понатамошниот развој на опште-
ственото самоуправување, го констатираа следното: 

Досегашниот развој на нашиот стопански си-
стем се движеше во правецот на проширување на 
самоуправните права на непосредните производи-
тели и на материјалната основа на општестве-
ното самоуправување. Тоа се покажа во усо-
вршувањето на системот за распределба на до-
ходот, во засилувањето на непосредните деловни 
односи помеѓу банките и стопанските организации 
во проширената репродукција и нвдзорешнотргов-
ското работење, во потатамошттиот развој на бан-
карскиот и кредитниот систем, како и во тоа што 
работните организации, општествените служби и 
^стопанските дејности започнаа да преминуваат 

на самостојно распб лагање со доходот. 
Меѓутоа, покрај крупните успеси што до сега 

се остварени на тоа подрачје, развојот на опште-
ствено-економските односи заостанува зад потре-
бите, што ги бара достигнатиот степен на опште-
ствениот и стопанскиот развој. Ова заостанување 
особено се одразува на подрачјето на проширената 
репродукција и надворешната трговија, каде што 
значаен дел од активноста се уште се одвива во 
зависност од одлуките на управните и политичките 

органи, ^ у с о г л а с е н и т е меѓусебни односи на цени-
те, со силно нагласено административно определу-
вање, доведоа во нерамноправна положба одделни 
стопански групации, го отежнуваат подоелед-
ното спроведување на принципот за распределба спо-
ред трудот и влијаат врз способноста на произво-
дителите за проста и проширена репродукција. Од 
тоа беа обусловени и високиот степен на интервен-
циите на федерацијата во вид на регреси/ премии 
и слично и поради тоа високите, всушност даночни 
з а ф а ќ а н а на средствата на стопанските органи-
зации. Од сето тоа се отежнува понатамошниот ра-
звој на општественото самоуправување, зголемува-
њето на производство и продуктивноста на трудот. 
Ова заостанување се одразува и во непостојаноста 
»а изворите на приходи и во неадекватните адми-
нистративни методи за финансирање на општестве-
ните служби, особено во недоволно развиените по-
драчја, од што, помеѓу другото, е обусловено рела-
тивно бавното развивање на самоуправувањето во 
општествените служби. 

Тргнувајќи од овие констатации, како и од со-
гледаните слабости во системот, а имајќи предвид 
дека за понатамошна изградба и усовршување на 
стопанскиот систем врз начелата на Уставот посто-
јат соодветни услови и потреба на работните орга-
низации, општествено-пол итич ките заедници и дру-
гите носители на стопанската и општествената ак-
тивност да им се даде појасна ориентација во по-
глед на оп ште ствено- економе ките услови на разво-
јот за наредниот период, како при изработката на 
плановите на општествениот и стопанскиот развој 
така и во текуштата активност, Сојузниот собор и 
Стопанскиот собор сметаат дека понатамошната ра-
бота во областа на стопанскиот систем треба да се 
насочи во следните правци: 

I 
• Да се забрза процесот на понатамошниот развој 

на стопанскиот систем во правецот на поцврсто опи-
рање, при спроведување на политиката на опште-
ствениот и стопанскиот развој, врз работните орга-
низации и други самоуправни органи: 

со измена во глобалната распределба на распо-
ложивите општествени средства во корист ка ра-
ботните организации; 

со зголемување на учеството на личните доходи 
во националниот доход. 

Сојузниот извршен совет, органите на држав-
ната управа и одборите на собранијата ќе презе-
маат, односно ќе предлагаат, такви мерки што ќе 
осигурат процесот на промените во инструментите 
на стопанскиот систем да се врши во означените 
правци. При тоа во спроведувањето на овие мерки 
од посебно значење е напоре дното и усогласено ре-

шавање на разновидни проблеми на подрачјето на 
политиката и системот на цените и распределбата, на 
системот на проширената репродукција и надворе-
шната трговија, на кредитниот и банкарскиот си-
стем и на финансирањето на општествено-политич-
ките заедници и општествените служби. 

За таа цел е потребно да се забрза и работата 
на усогласувањето со начелата од Уставот на оние 
закони со кои се регулираат прашањата од областа 
наѓ стопанскиот систем и материјалната положба 
на работните , организации, општествено-политич-
ките заедници и општествените служби, за да се 
овозможи понатамошен развој на самоуправувањето 
и распределбата според трудот. 

И 
За поефикасно користење на средствата за 

општествена репродукција и за отстранување на 
слабостите што до сега се покажаа на тоа подрачје, 
а тргнувајќи од принципот дека средствата наме-
нети за проширување иа материјалната основа на 
трудот се општествени средства со кои работните 
организации самостојно располагаат во согласност 
со општествените планови и според начелата на 
единствениот кредитен систем, потребно е во пона-
тамошниот развој на системот на проширената реп-
родукција да се преземе следното: 
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1. Работните организации во стопанството и во 
општествените дејности како непосредни носители 
на стопанскиот и општествениот развиток треба да 
станат и основни носители на проширената реп-
родукција. За таа цел треба во понатамошниот раз-
вој на нашиот стопански систем да им се обезбеди 
на работните организации самостојно да располагаат 
со средствата за општествена репродукција сраз-
мерно со нивното учество во создавањето на тие 
средства и самостојно да донесуваат инвестициони 
одлуки во согласност со општествените планови и 
под условите на единствениот кредитен систем. За 
да се постигне тоа треба да се пристапи кон уки-
нување на придонесот од доходот на стопанските 
организации, како и на придонесот за општествени* 
те инвестициони фондови, при спроведување 4 на 
соодветни мерки за усогласување на односите во 
цените. Овие мерки треба да бидат придружувани 
и од соодветни промени на други инструменти за 
распределба на вкупниот приход и доход на ра-
ботните организации, во прв ред на данокот на про-
мет, интересите на деловниот фонд и кредитите и од 
промени во девизниот систем. При преминувањето 
на примена на споменатите мерки треба посебно да 
Се согледаат и разликите во условите за стопани-
сување што настанаа ка ј одделни стопански група-
ции поради различни услови за прибавување инве-
стициони средства, неадекватните услови на кре-
дитите и изгубената амортизација, како и можно-
стите што постојат за нивното отстранување. 

Поставањето на проширената репродукција на 
такви основи создава поволни услови * и ќе бара 
развивање на интеграциони процеси во стопанство-
то и разновидни форми на здружување и мобил-
не ст на средствата, во согласност со интересите на 
самите работни организации Со општествените пла-
нови, инструментите на стопанскиот систем и ор-
ганизацијата на банкарско-кредитниог систем треба 
да се обезбеди концентрација и насочување на сред-
ствата, како и движење на инвестициите во соглас-

1 ност со општите интереси на заедницата утврдени 
во општествените планови. 

2. Со укинувањето на Општиот инвестиционен 
фонд и со пренесувањето на неговите средства врз 
соодветните деловни банки направен е понатамо-
шен чекор кон унапредување на системот за финан-
сирање на проширената репродукција. За поната-

1 мошен развој на овој систем потребно е да се при-
стапи кон укинување на другите општествени инве-
стициони фондови во нивната сегашна функција и 
форма. Во врска со тоа потребно е да се приспособат 
методите на планското регулирање на употребата на 
тие средства за да се осигурат услови за нивно оп-
тимално користење во согласност со општествените 
планови. 

Општествено-политичките заедници, ослободени 
од директната дистрибуција на општествените сред-
ства за репродукција, треба во согласност со своите 
функции, определени со Уставот, првенствено да се 
ориентираат кон регулирање на општиот режим за 
употреба на тие средства, кон создавање потребни 
услови за проширена репродукција, кон насочување 
и усогласување на стопанскиот развиток со опште-
ствените планови и кон преземање мерки потребни 
за нивното остварување. 

3. Во понатамошниот развој на банкарскиот си-
стем потребно е да се засилува деловната сомостој-
ност на банките, нивната материјална заинтересира-
ност и одговорност за пласманот на општествените 
средства за репродукција и за нивната мобилиза-
ција и активизација. Врз овие основи треба да се 
унапреди организацијата и работењето на банките, 
формите на управувањето на банките и системот 
на општествената контрола над нивната работа, .а 
во согласност со тоа, да се регулираат нивните 
односи со органите на самоуправувањето на оп-
штествено-политичките заедници и работните ор-
ганизации. Со сите овие промени треба да се по-
стигне банките развивајќи ги деловните односи со 
стопанските организации да стават рамноправни 
ст еклак еки партнери и значаен фактор во спрове-

дувањето на политиката на проширената репро-
дукција. Во врска со тоа треба да се изградат е -
динствени услови на кредитниот систем, методи за 
насочување на инвестициите и инструменти на 
кредитната политика и да обезбеди таква функ-
ција на Народната банка што таа со економските 
мерки да влијае врз целокупната циркулација на 
средствата на општествената репродукција и врз 
што постабилни движења во стопанството. 

4. Со промената на системот на цените, на од-
носите на цените и со укинување на даночните 
форми на зафаќање на доходот на стопанските 
организации се отвора можност работните органи-
зации самостојно да ја остваруваат политиката за 
проширување на производството, за зголемување 
на личната потрошувачка и на општествениот 
стандард, поставена во општествените планови спо-
ред своите специфични услови и потреби. Тоа ис-
товремено налага и соодветни измени во системот, 
и методологијата на планирањето, како и во фор-
мите и методите на непосредни општествени интер-
венции во стопанството. 

III 
Со разгледувањето на постојните неуког ладе-

но сти во цените, како основна причина на неуед-
нрчените услови за работа и стекнување доход по-
меѓу стопанските групации, се дојде до заклучок 
дека треба да се создаваат посолидни основи за 
подолгорочна политика на цените и за нивното 
приспособување кон новите односи во распредел-
бата. При тоа треба да се тргнува од следното: 

Во развивањето на системот и на методите 
за планирање да се овозможи однапред да се сог-
ледуваат правците и тенденциите во развојот на 
меѓусебните односи на основните категории на 
производтвото и потрошувачката, како и нивното 
влијание врз формирањето на цените. 

Во системот на распределбата на доходот треба 
да се обезбеди Стабилност на инструментите што 
влијаат врз формирањето на нивото и структурата 
на куповната сила. 

Со кредитната политика платежно способната 
побарувачка да се усогласува со тенденциите во дви-
жењето на нивото и структурата на производството 
и на одделни категории потрошувачка. 

Врз тие основи понатаму да се ослободува деј -
ствувањето на^пазарните закони, што би придонесло 
за подобро меѓусебно приспособување на производ-
ството и потрошувачката, за отстранување на по-
стојните диспропорции во цените, на материјалните 
и етруктуралките неусогласеност^ а сето тоа би го 
забрзало растежот на стопанството и би влијаело 
врз поголемата економичност во стопанисувањето. 

2. Со соодветна политика на располагање со 
доходот да се создава, од страва на работните орга-
низации и општествено-политичките заедници, до-
волно широк простор за самостојно приспособува-
ње на работните организации кон промените што 
настануваат-иа домашниот и странските пазари и 
во стопанските односи воопшто. За постабилни од-
носи и движења на цените би можеле да придоне-
сат и разни форми на здружување на работните ор-
ганизации и деловната соработка на долгорочни ос-
нови. 

3. Со промените во односите на цените да се из-
мени положбата на оние области и групации на 
стопанството кои при постојните цени не можат 
нормално да ја вршат својата дејност. При тоа треба 
особено да се води сметка за соодветните измени на 
цените и односите на цените во земј од летното и шу-
марството и во одделни групации на базичната ин-
дустрија и енергетиката, сообраќајот и станбено-
кс-муналното стопанство. 

Со усогласување на .односите во цените да се 
придонесе за создавање услови регресите, премиите, 
разните олесненија и слично да се сведат во целе-
сообразни рамки како средство за планско насочу-
вање. 

4. Напоредно со измените во системот на цените 
треба да се менува и општествената контрола на 
цените, со напуштање на административното опре-
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делување на цените, особено на плафонирањето и 
„замрзнувањето" на цените, како и со понатамошно 

усовршување на евиденцијата и општествената кон-
трола на цените врз основа на претходни известу-
вања. Во врска со тоа да се пристапи кон изнаоѓање 
на критериуми и објективни мерила за општествена 
интервенција и контрола »а цените и кон тоа да 
се приспособи организацијата на соодветните органи 
за цени. 

5. Да се продолжи со понатамошните студии на 
испитувањето и утврдувањето на законитостите што 
владеат во формирањето на цените, како и на на-
чинот на нивното дејствување во нашиот стопански 
систем. 

IV 
Во врска . со предвидените промени во стопан-

скиот систем потребно е во текуштите работи над-
всрешнотрговската размена, како дел од процесот 
на општествената репродукција, да се ослободува од 
непосредното мешање на извршно-политичките и 
управните органи. За таа цел треба: 

1. Со зголемување на средствата на работните 
организации и со поусогласени односи во цените да 
се засилува нивната способност за приспособување 
кон условите на светскиот пазар. Во врска со тоа 
треба пошироко да се развиваат деловните односи 
помеѓу банките и стопанските организации односно 
нивните здруженија. Истовремено во понатамошниот 
развој на системот за* распределба на девизите да 
се усовршува поврзувањето на увозот на девизите 
и на нивното располагање со барањата на извозот. 

2. Усогласувањето на односите на домашните и 
странските цени да се обезбеди на начин кој ќе го 
поттикнува извозот со зголемување на конкурент-
ската способност, по пат на унапредување на произ-
водството и продуктивноста на трудот, а кој, од 
друга страна, ќе обезбеди рационален увоз и негово 
влијание врз развојот на високопродуктивното и за 

конкуренција способно домашно призводство. 
3. Организацијата на надворшената трговија да 

се унапредува со понепосредно вклучувње на произ-
водствените претпријатија во надворешнотрговското 
работење, а со подобрување на организационите 
форми и методи на работење да се осигури целината 
на интересите на југословенското стопанство и не-
гова полна афирмација во економските односи- со 
странство. 

V 
За понатамошно развивање и засилување на 

општественото самоуправување во општествените 
служби и општествено-политичките заедници и за 
остварување на уставните начела за нивното уче-
ство во остварената вредност на општествениот 
производ, потребно е: 

1. Да се зацврсти материјалната и општестве-
ната положба на работните заедници во општестве-
ните служби како фактор на општествениот и сто-

панскиот развиток. Планирањето и финансирањето 
на овие служби постојано да се усогласува со сто-
панскиот развиток како компонента на развитокот 
на производните сили, продуктивноста на трудот, 
личниот стандард и развитокот на општественото 
самоуправување. На тој начин успешното развивање 
иа општествените служби, адекватно со потребите 
ва општеството, треба да стане една од основните 
функции на општествено-политичките заедници. 

2. Да се обезбедат постојани извори на приходи 
за покривање на потребите на општествено-политич-
ките заедници и понатаму да се засилува нивната 
самостојност во располагањето со средствата. Основни 
извори на приходи на општествено-политичките 
заедници треба да бидат различни форми на при-
донеси од личните доходи на граѓаните. 

3. Да се преземат соодветни мерки со кои во 
општествените служби ќе се забраза развојот на 
самоуправувањето и ќе се обезбеди тие со својата 
работа да се здобиваат со средства потребни за нив-
ната дејност и развиток. Во таа смисла е потре-
бно да се прецизираат односите помеѓу опште-

Ствено-политичките заедници и општествените 
служби ео осигурување постојани иввори на при-

ходи на општествените служби, во зависност од по-
требите и од порастот на општествените средства. 
Средствата за работа и за развивање дејноста на 
оние општествени служби што се утврдени со Уста-
вот или со статутот на општествено-политичките 
заедници како нивна обврска треба да се обезбеду-
ваат од средствата на соодветните општествено-по-
литички заедници. 

4. Во финансирањето на потребите на опште-
ствените служби да се обезбедат постојани утврдени 
извори на приходи. Да се создаваат услови за стек-
нување доход од страна на4 работната заедница во 
општествените служби по пат на директен деловен 
однос со корисниците на резултатите на нивните 
услуги. 

5. Потребно е да се создадат услови да се обез-
беди материјална база за да можат фондовите на 
социјалното осигурување да работат врз економски 
принципи, да ја засилуваат својата економско-фи-
нансиска основа и со тоа да се овозможи поширок 
развој на самоуправувањето во оваа област. 

За таа цел е потребно на подолгорочна основа 
и плански да се согледаат односите во билансите 
на фондовите на осигурувањето и да се постигне 
постабилна стопа на придонесот за социјално оси-
гурување. 

Истовремено треба со соодветни мерки да се 
обезбеди што пошироко вклучување на средствата 
на општествено-политичките заедници и општестве-
ните служби, а посебно на средствата на социјално-
то осигурување, во кредитниот механизам за и на 
тој начин нивното работање да се постави на поц-
врсти економски основи и да се прошират можно-
стите за решавање на нивните потреби. 

VI 
Предвидените промени во стопанскиот систем ќе 

имаат позитивно влијание и" врз развојот на недо-
волно развиените подрачја. Покрај тоа за да се 
обезбеди нивниот побрз развој и со самото дејству-
вање на стопанскиот систем, потребно е: 

1. Со промените во системот на проширената ре-
продукција да се обезбеди основање н«а фондот за 
финансирање на стопанскиот развој на недоволно 
развиените подрачја предвиден со Уставот и да се 
обезбедат постојани извори на неговите приходи, 
како и. нивно соодветно зголемување во согласност 
со порастот на расположивите средства на целата 
заедница. Истовремено да се согледаат разликите во 
условите за стопанисување што настанаа ка ј сто-
панските организации во недоволно развиените 
подрачја и да се предложат соодветни мерки. 

2. За да се осигурат приходи за неразвиените 
подрачја, што нема да бидат во можност од р е д о в -
ните извори и во соодветна мера да ги подмируваат 
своите потреби, неопходно е да се пристапи кон из-
градба на систем за финансирање со кој ќе се обез-
бедат постојани извори на дополнителни средства, 
критериуми за нивното формирање, а во согласност 
со уставните одредби за осигурување на средства за 
работа на општествено-политичките заедници и оп-
штествените служби во недоволно развиените под-
рачја. 

VII 
Тргнувајќи од констатацијата дека постоењето 

на општествени резерви е -опходен услов за ста-
билни стопански движења соборите сметаат дека е 
потребно: 

1. Систематски да се создаваат резерви во ра-
ботните организации и општествено-политичките 
заедници, а посебно материјални и девизни резерви 
во федерацијата. Кон тоа да се приспособува 
и надворешнотрговската размена. Во врска со тоа 
потребно е механизмот за создавање и користење на 
резервите да се поврзе на целесообразен начин со 
кредитниот механизам за да станат тие ефикасно 
средство во развојот на производството и на интер-
венциите на пазарот и да влијаат врз постабилните 
движења во стопанството. 

2. Да се усовршува работењето на фондот за 
заеднички резерви, како фонд за ризици и солидар-
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ност на стопанските организации, а средствата на 
тој фонд, покрај покривањето на загубите, да се 
користат во поголема мера и за санација на стопан-
ските организации. 

VIII 
1. Кон спроведување на напред изнесените ос-

новни насоки за понатамошниот развој на нашиот 
стопански систем треба да се пристапи синхронизи-
рано за да се изврши премин под најповолно можни 
услови за стопанството. 

2. Проблемите на преминот и постапноста во при-
мената на одделни решенија мораат да бидат пред-
мет на посебно изучување од страна на сите органи 
и институции што работат на нив. 

3. Конкретните решенија и мерки за спроведу-
вање на промените во односите на распределбата на 
националниот доход и на распределбата на сред-
ствата на општествено-политичките заедници се од 
суштествено значење за изработката на седумго-

д итниот план во чии проекции тие треба да дојдат 
до полн израз. 

IX 
Сојузната скупштина заклучува да се забрза 

работата на понатамошното решаваше на проблемите 
на стопанскиот систем во согласност со оваа Резолу-
ција и што побргу да се подготват предлози за соод-
ветни решенија од областа на: 

системот на проширената репродукција, а по-
себно на финансирањето на инвестициите; 

финансирањето на општествено-политичките 
заедници и општествените служби; 

односите на цените и системот на општествената 
контрола на цените; 

распределбата на вкупниот приход и доход на 
работните организации (вклучувајќи го системот на 
интересите, данокот на промет и др.); 

интервенциите на федерацијата во стопанството; 
банкарскиот и кредитниот систем; 
надворешнотрговскиот -и девизниот систем; 
финансирањето ва неразвиените подрачја; 
општествените резерви; 
системот и методологијата на планирањето. 
При разработката на сите овие проблеми да се 

земат во разгледување сите предлози по проблемите 
од одделни области »а стопанскиот систем дадени 
на заедничката седница на Сојузниот собор, и Сто-
панскиот собор. При тоа да му се даде приоритет на 

разгледувањето на проблемите што се однесуваат 
на земјоделството и шумарството, сообраќајот и 
стзнбено-комуналното стопанство. 

Сојузната скупштина им става во задача на Со-
јузниот извршен совет, одборите на собранијата и 
органите на државната управа да осигурат ефикас-
на разработка на проблемите изнесени во оваа Ре-
золуција и во што пократок рок да и предложат на 
Сојузната скупштина соодветни решенија. Сојузниот 

завод за стопанско планирање ќе ги земе ставовите 
изнесени во оваа Резолуција како основа во изра-
ботката на седумгодишниот план и за утврдување 

на основните пропорции на развојот. Сојузниот из-
вршен совет треба да води сметка за ставовите из-
несени во оваа Резолуција при спроведувањето на 
мерките во текуштата стопанска политика за да се 
обезбеди во понатамошното движење на стопанство-
то остварување на поставките на оваа Резолуција. 
Истовремено Сојузната скупштина укажува на пот-
ребата од постојана, перманентна активност на сите 
носители на стопанскиот и општествениот развиток 
во конкретната разработка на поставените проб-
леми. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 12G 

21 мај 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Едвард Кардгл., е р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровиќ е. р. 

315. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Организационо-политичкиот со-
бор од 21 мај 1964 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОНАТАМОШНАТА РАБОТА НА СУЗБИВА-
ЊЕТО НА КРИМИНАЛОТ И НА НЕКОИ ДРУГИ 

ОПШТЕСТВЕНО ШТЕТНИ ПОЈАВИ 
Р а з г л е д у в а в ја состојбата и движењето на 

криминалот и на некои општествено штетни поја-
ви, Сојузниот собор и Организационо-политичкиог 
собор на Сојузната скупштина констатираат дека е 
во делумната изградба на нашето социјалистичко 
општество постигнат значаен економски, културен 
и општоопштествен напредок, што овозможи да се 
зацврстат социјалистичките општествени односи, да 
се развијат разновидни форми на самоуправување 
во сите области на општествениот живот и да се 
подига животниот стандард. Истовремено е оства-
рен и понатамошен развој и поуспешно дејствување 
на органите и општествените служби чија непо-
средна задача е борба против разни општествено 
негативни појави. Сето тоа придонесе нашето оп-
штество да има постигнато видни резултати во су-
збивањето на криминалот и на други општествено 
штетни појави. Тоа посебно се однесува на перио-
дот по Писмото на Извршниот комитет на ЦК СКЈ 
и говорот на претседателот на Републиката друга-
рот Тито во Сплит, кога дојде до поорганизирана 
и поефикасна општествена акција против разни де-
формации. 

Покрај сето ова, не се отстранети сите услови 
под кои настануваат општествено негативни поја-
ви и криминал, како што се: се уште недоволно 
развиените материјални сили на општеството, про-
тивречности^ во неговиот развој, остатоците на ми-
натото во начинот на живеење и свеста на луѓето, 
неусовршеноста и недограденоста на стопанскиот 
систем, како и разни субјективни слабости, бира-
кратски и малограѓански деформации. 

Општествената опасност на криминалот и на 
него сродните општествено штетни појави се состои 
пред се во тоа, што тие предизвикуваат определени 
морално-политички последици, ги загрозуваат сло-
бодите и правата на човекот и граѓанинот, нанесу-
ваат материјални штети и го попречуваат поуспе-
шниот развој на нашето социјалистичко општество. 

I 
Движењето на криминалот гледано во целина по-

следниве неколку години во основата се задржува 
на истото ниво или дури е во опаѓање. Во рамките 
на таквото движење, меѓутоа, некои видови кри-
минал станаа по бројот незначителни (кривични 
дела против народот и државата), некои стојат на 
приближно исто-о ниво, додека некои се во изве-
сен пораст (телесни повреди, навреди, клевети, те-
х н и ц и , ситни кражби и малолетничко престап-
ништво). 

Во структурата на криминалот се повеќе прео-
владуваат полесните дела, но не смее да се потцени 
постоењето на се уште релативно бројните дела 
што во поголема мера се општествено опасни. 

Тоа се пред се разните форми на криминал и 
други појави на штета на оптшествениот имот и 
правата на работните луѓе, а посебно: злоупотреба 
на службената положба или овластување, кршење и 
нарушување на самоуправните права на работните 
луѓе и организации, нечување и присвојување на 
општествениот имот, несовесно работење, поткупу-
вање, непреземање на мерки за хигиенско-технич-
ка заштита при работата и на мерки за противпо-
жарна заштита, склучување на штетни договори, 
злоупотреба при користење на фондовите, нелојал-
но натпреварување посебно на странскиот пазар, 
кршење на деловниот морал. Покрај .другите видо-
ви на локализам и партикуларизам, понекаде во 
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работните организации и општествено-политичките 
заедници се кршат постојните прописи и се гршат 
злоупотреби, оправдувајќи го тоа со интересите на 
работната организација и на потесната општестве-
но-политичка заедница. 

До наведените појави во работните организации 
претежно доаѓа поради: недоволната активност и 
ефикасност на органите на самоуправувањето, сла-
бата евиденција, неажурноста во работата, неструч-
ната администрација, непостоењето на ефикасна 
внатрешна контрола и контрола на јавноста, како 
и недоволната лична одговорност. 

Меѓу другите форми на криминал се уште се ре-
лативно бројни потешките дела што претставуваат 
напад на животот и достоинството на човекот, на-
силничките постапки, потешките прекршоци на 
јавниот ред и мир и сообраќајните деликти.*Покрај 
другото, многу од овие дела се вршат под дејство 
на алкохол. 

Особено внимание заслужува малолетничкото 
престапништво. Покрај другото, причини на .овие 
појави се определени социјално-економски пробле-
ми, недоволната воспитна работа со малолетни лица 
— првенствено неразвивањегсо на работни навици 
и нестекнувањето на квалификации — како и за-
немарувањето на овој проблем во определени сре-
дини. 

II 
Судовите, обвинителствата, правобранителства-

та и други правосудни органи и органите на вна-
трешните работи успешно ги извршуваа своите за-
дачи во борбата против криминалот и другите 
општествено негативни појави, усогласувајќи ја 
својата дејност со потребите и условите на рпшто-
општественото движење. Тие правилно реагираа на 
оние видови криминал што во определените периоди 
и услови на нашиот развиток беа од особено значење. 

Имаше слабости во откривањето и гонењето на 
сторителите на кривични дела, а во остварувањето 
на казнената политика се покажуваше извесна 
неуедначеност во примената на кривичните санк-
ции од страна на одделни судови која не може да 
се оправдува со некои посебни услови. 

III 
Со оглед на тоа дека е криминалот многу сло-

жена општествена појава, како по своите корења, 
така и по своите носители и последиците, работата 
на неговото сузбивање е задача на целото оште-
ство. Постојаната работа на откривање и отстрану-
вање на причините што доведуваат до појави на 
криминал и други општествено негативни појави, 
доследно остварување на социјалистичката закони-
тост, почитувањето и, заштитата на уставните сло-
боди и правата на човекот и граѓанинот, засилува-
њето на општествената и индивидуалната одговор-
ност, на свесната и организирана дисциплина, обез-
бедувањето и развивањето на социјалистичките 
општествени и морални норми и односи, се на јефи-
касен начин за сузбивање на криминалот. 

Исто така е од големо значење создавањето и 
развивањето на такви морално-политички услови 
во кои криминалот и другите општествено негатив-
ни појави би наидувале на уште подоел една опш-
тоопштествена осуда. Треба да му се укаже полна 
поддршка и охрабрување на секој работен човек и 
граѓанин да ги изнесува без страв неправилностите, 
а сите општествени фактори се должни да го за-
штитат од бирократско самоволие и прогонување, 
зашто тоа е еден од предусловите за активно вклу-
чување на работниот човек и граѓанин во борбата 
против негативните појави. 

Во сузбивањето на штетните појави, покрај 
правосудните и други органи на управата, треба 
поактивно да учествуваат и сите наши работни ор-
ганизации и општествено-политички заедници и 
нивните органи, општествено-политичките и други 
општествени организации и сите граѓани на наша-
та земја, особено низ разни форми на самоупра-
вување. 

Печатот и дргите видови на информации се зна-
чајно и ефикасно средство во борбата против оп-

штествено негативните појави, како и во правил-
ното информирање и ^воспитното дејствување врз 
граѓаните. Покрај позитивните резултати што тие 
во тој правец ги постигнаа имаше случаи опште-
ствено негативните појави, како и судските проце-
си, неадекватно да се третираат, што ги доведуваше 
граѓаните во заблуда, а при тоа изостана нивната 
воспитна и општествено одговорна функција на 
објективно информирање. 

IV 
Политиката и конкретната акција за сузбива-

ње на криминалот и на него сродните општественр 
негативни појави треба порешително да се ориен-
тираат кон превентивни мерки, кон отстранување 
на причините и условите на тие појави, а посебно: 

Во работните организации да се разработи си-
сметот на внатрешна контрола како составен дел 
од механизмот на самоуправувањето; 

Да се подобри и да се направи поефикасен си-
стемот на надворешната контрола, особено од стра-
на на Службата на општественото книговодство и 
инспекциите; 

Повеќе да се активираат советите на внатреш-
ните работи и нивните органи; 

Да им се обрне повеќе внимание на мировните 
совети и соодветните институции за да се отстра-
нуваат спорови помеѓу граѓаните; 

Да се воспостави полна евиденција на опште-
ствениот имот; 

Да се ангажираат сите општествени фактори 
за правилно воспитување на воспитно запуштени-
те малолетници; 

Да се оствари побрза и пополна ресоцијализа-
ција на сторителите на кривични дела; 

Да се обезбеди поголема стручност и научност 
во решавањето на проблемите на криминалот со 
развивање на специјализираните институции; 

Систематски и благовремено да се усогласуваат 
правните прописи со општествените потреби и да 
се испита потребата од евентуално дополнување на 
системот за кривично-правна заштита на уставни-
те слободи и права на граѓаните. 

Правосудните органи и органите на внатреш-
ните работи треба да преземат соодветни мерки за 
поефикасно о т п и в а њ е на кривичните дела и нив-
ните сторители^и да обезбедат уште поекспедитив-
на постапка за гонење и пресудување. 

За остварување на сите овие задачи неопходно 
е да се обезбедат соодветни кадровски, матери-
јални и другим услови. 

V 
Сојузните органи на управата треба за сите 

овие прашања што побргу да разработат предлози 
на конкретни мерки, а на републичките органи им 
се препорачува да го сторат истото тоа во рамките 
на својата надлежност. 

Тргнувајќи од тоа дека нашето општество мо-
ж е и мора општествено негативните појави да ги 
сведува на се помала мера, отстранувајќи ги не само 
нивните последици туку, пред се, материјалните и 
општествените корења и причини, Сојузниот собор 
и Организационо-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина им препорачуваат на сите организации, 
органи и установи, како и на сите граѓани, што 
повеќе да придонесат за успешната работа на су-
збивање на криминалот и на другите општествено 
штетни појави. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 127 

21 мај 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател 

на Организационо-поли- Претседател 
тичкиот собор, л а Сојузниот собор, 

Крсто Попивода, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 
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316. 
Врз основа на членот 31 од Законот за придоне-

сот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕТО И РАСПОДЕЛЕАТА НА ДОХОДОТ НА 
ПОГОНИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ 

ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за утврдувањето и расподелба-

та на доходот на погоните на стопанските органи-
зации што изведуваат инвестициони работи во 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58 и 
13/61) во точката 5 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, стопанската организација може со одлука 
на работничкиот совет да расподели во своите фон-
дови најмногу до 50% од износов на преостанатиот 
дел на остатокот на доходот на својот погон во 
странство, утврден со годишната завршна сметка 
на тој погон составена пред завршената работа во 
странство. 

Ако стопанската организација добила кредит 
од домашна банка за изведување на инвестициони 
работи во странство, расподелбата во фондовите на 
преостанатиот дел на остатокот на доходот на по-
гонот во странство, во смисла на ставот 2 од оваа 
точка, стопанската организација може да ја из-
врши само ако прибави мислење од таа банка дека 
оваа расподелба нема да го доведе во прашање 
враќањето на дадениот кредит." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 67 
27 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

317. 
Врз основа на членот 14 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТОТ ДА-
ДЕН НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ВО 
1962 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ 

ОБЈЕКТИ ВО НОВ БЕЛГРАД 
1. За кредитот за изградба на комунални обје-

кти во Нов Белград во износ од 1.000 милиони ди-
нари, што Југословенската инвестициона банка му 
го даде на Собранието на град Белград од вкупни-
от износ од 2.000 милиони динари предвидени за 
финансирање на тие работи со Одлуката за доде-
лување средства од стопанските резерви на феде-
рацијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), се 
утврдува интересната стопа од 1% годишно. 

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

P. п. бр. 69 
27 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

318. 

Врз основа на членот 14 од Законот за кредит-
ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТОТ ШТО 
МУ СЕ ДАВА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛ-
ГРАД ВО 1964 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУ-

НАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО НОВ БЕЛГРАД 
1. За кредитот во износ од 1.000 милиони дина-

ри, кој врз основа на членот 23 од Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63) Југословенската инвести-
циона банка му го дава на Собранието на град Бел-
град за учество на федерацијата во кредитирањето 
на изградбата на комунални објекти во Нов Бел-
град, се утврдува интересната стопа од 1% годишно. 

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

P. п. бр. 68 
27 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

319. 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
здравствениот надзор над прехранбените продукти 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/56 и 52/61), во 
врска со членот 14 оддел I под а) точка 3 алинеја 
2 од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 
9/61), Сојузниот секретаријат за здравство и соци-
јална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 

ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Во Правилникот за здравствениот надзор над 

предметите за општа употреба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/64) во членот 23 став 1 зборовите: 
„1 т 2 " се заменуваат со зборовите: „1 еш2". 

Член 2 
Во членот 205 став 1 точка 6 зборовите: „во рок 

од шест месеци" се заменуваат со зборовите: „во 
рок од 12 месеци". 

Член 3 
Во членот 207 зборовите: „во рок од шест ме-

сеци" се заменуваат со зборовите: „во рок од 12 
месеци". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05—1851 
12 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална политика* 
Мома Марковиќ, е. р. 
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320. 
Врз основа на чл. 17, 19 и 20 од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИ-
МУМОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ СТОПАН-
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ДА РАСПОЛАГА 
ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ 

1. Во наредбата за минимумот на средствата со 
кои стопанската организација мора да располага за 
вршење над1ворешнотр1£>вски работи („Службен 
лист на ФНРЈ",- бр. 31/62 и 45/62 и „Службен лист 
на СФРЈ",^ бр. 34/63) во точката 5 став 1 во одред-
бата'под 5 на крајот на текстот точката и запирката 
се заменуваат со точка и по тоа се додаваат зборо-
вите: „Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, по исклучок, да одобри минимумот на 
средствата на деловниот фонд на стопанската 
организација што врши работи на договорна кон-
трола на квалитетот и квантитетот на стоките во 
меѓународниот промет да изнесува помалку од 100 
милиони динари, но не помалку од 20 милиони 
динари;". 

Во одредбата под 6 на крајот на текстот точката 
и запирката се заменуваат со точка и по тоа се 
додаваат зборовите: „Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија може, по исклучок, да одобри 
минимумот на средствата на деловниот фонд на 
стопанската организација што врши работи на из-
ведување инвестициони работи во странство да 
изнесува помалку од 1.000 милиони динари, но не 
помалку од 400 милиони динари;". 

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

П. бр. 5028 
11 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

321. 
Врз основа на членот 32 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61), во согласност со Сојузниот секретаријат 
за буџет и организација на управата, Сојузниот 
секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ТАРИФАТА ЗА НАПЛАТА НА ЖИГОВИНАТА 
И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРЕГЛЕД И ТИП-

СКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛА 
1. Во Тарифата за наплата на жиговината и 

други надоместоци за преглед и типско испитување 
на мерила, која е составен дел на Наредбата за 
Тарифата за наплата на жиговината и други на-
доместоци за преглед и типско испитување на ме-
рила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/62) во делот I 
во тар бр. И одредбата под б) се менува и гласи: 

,,б) ако зафатнината се определува по сув (гео-
метриски) пат: 

1) за сувоземни резервоари (освен 
за резервоари во топчеста форма) со за-
фатнина : 

Динари 
до 3 м® — — — — — — — — 28.000 
над 30 до 100 м3 — — — — — 35000 
над 100 до 250 м3 — — — — — 43.000 
над 250 до 500 м3 — — — — — 52.000 
над 500 до 1000 мѕ — — — — — 70.000 
над 1000 до 2000 м3 — — — — 85.000 
над 2000 до 5000 м8 — — — — 105.000 
над 5000 до 10000 м* — — — — 1ба.000 

Динари 
над 10000 до 20000 м3 — — — 210 000 
над 20000 м3, 
за секои натамошни започнати 
100 мѕ, уште по — — — — — 25.000 

2) за сувоземни резервоари во топ-
честа форма, со зафатнина: 

ДО 50 м3 — — — — — — — 62.000 
над 50 до 100 м3 — — — _ 90.000 
над 100 до 250 м3 — — — — — 113.000 
над 250 до 500 м3 — — — — — 150.000 
над 500 м3 

за секои натамошни започнати 
50 м3, уште по — — — — — 20.000 

3) за танкови на речни пловни об-
јекти за превоз на течности: 

до 4 комори — — * — — — — 212.000 
н»ад 4 до 6 комори — — — — — 300.000 
над 6 до 8 „ — — — — — 375.000 
над 8 до 12 „ — — — — — 460.000 
над 12 комори, за секоја натамошна 
комора уште по — _ _ _ — 30.000 

4) за речни пловни објекти што 
имаат комори за сместување го-
риво и мазиво за сопствена по-
трошувачка, за комора: 

до 30 м3 — — — — — — — 37.000 
над 30 до 50 м3 — — — — — 45.000 
над 50 до 100 м3 — — — — — 55.000 
над 100 м3, за секои натамошни за-
почнати 10 м3, уште по — — — 5.000 

5) за танкови' на поморски пловни 
објекти за превоз на течности, 
од носивост: 

до 500 т — — — — — — — 335.000 
над 500 до 1000 т — — — — — 460.000 
над 1000 до 2000 т — — — — — 672.000 
над 2000 до 5000 т — — — — — 998.000 
над 5000 до 10000 т _ — _ _ 1,435.000 
над 10000 до 20000 т — — — — 2,060.000 
над 20000 до 30000 т — — — — 3,160.000 
над 30000 т, за секои натамошни за-
почнати 1000 т, уште по — — — 150.000 

6) за поморски пловни објекти што 
имаат комори за сместување го-
риво и мазиво за сопствена по-
трошувачка, за комора: 

д о б о м 3 — — — — — — — 62.000 
над 50 до 250 м3 — — — — — 100.000 
над 250 до 500 м3 — — — — — 150.000 
над 500 до 1000 м3 — — — — — 250.000 
над 1000 м3, за секои натамошни 
започнати 100 м3, уште по - — 35.000". 

Во истиот тарифен број се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Ако странката бара таблицата на зафатнината 
определена по сув (геометриски) пат да се изра-
боти и во англиско-амерички мерни единици, из-
носите на жиговината од одредбата под б) се зго-
лемуваат за 75°/о." 

2. Во Општите забелешки кон делот I од Та-
рифата во точката 1 одредбите под 1 и 2 се мену-
ваат и гласат: 

„1) за 8°/о — ако прегледот на мерилата наве-
дени во тар. бр. 1 до 9, 12, 13, 15 до 20, 23 под а) и 
тар. бр. 23 се врши во деловните простории на 
стопанската организација кои се во седиштето на 
органот на контролата; 

2) за 15% — ако прегледот на мерилата наве-
дени во тар. бр. 1 до 9, 12, 13, 15 до 20, 23 под а) и 
тар. бр. 25 се врши во деловните простории на 
стопанската организација кои се надвор од седи-
штето на органот на контролата." 
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Во истата точка одредбата под 3 се брише. 
По точката 2 се додава нова точка 3, која 

гласи: 
„3. За повремени прегледи на мерилата наве-

дени s o тар. бр. 1 до 10, 14 до 17 и 25 се наплатува 
за 20% поголема жиговина од жиговината про-
пишана во тие тарифни броеви." 

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

Бр. 713/1 
7 април 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац, с. р. 

322. 
Врз основа на членот 39 став 4 од Основниот 

закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56 и 
52/61}, на предлог од Сојузниот завод за здравствена 
заштита, Сојузниот секретаријат за здравство и со-
цијална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ВР-

ШЕЊЕ СУПЕР АНАЛИЗИ НА ПРЕДМЕТИ ЗА 
ОПШТА УПОТРЕБА 

' 1. Суперанализи на предметите за општа упо-
треба и на нивните суровини од членот 2 на Пра-
вилникот за здравствениот надзор над предметите 
за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/64) можат да вршат: 

1) Заводот за здравствена заштита на СР Хр-
ватска, Загреб; 

2) Заводот за здравствена заштита на СР Сло-
венија, Љубљана; 

3) Заводот за здравствена заштита на СР Босна 
и Херцеговина, Сарајево; 

4) Заводот за здравствена заштита на СР Црна 
Гора, Титоград; 

5) Заводот за здравствена заштита на СР Маке-
донија, Скопје; 

6) Фармацеутскиот факултет, Загреб. 
2. Суперанализи на одделни предмети за општа 

употреба и нивни суровини од членот 2 на Правил-
никот за здравствениот надзор над предметите за 
општа употреба можат да вршат, и тоа на предме-
тите и нивните суровини: 

1) од точ. 1 до 5 и 8 до И — Заводот за здрав-
ствена заштита на СР Србија, Белград; 

2) од точ. 1 до 3 — Институтот за броматологија 
на Фармацеутскиот факултет, Белград; 

3) од точ. 1 до 5 и 7 до 11 — Институтот за хе-
миски, технолошки и металуршки истражувања, 
Белград; 

4) од точ. 1, 2 и 5 — Заводот за технологија на 
прехранбените продукти на Технолошкиот факул-
тет, Белград; 

5) од точката 7 — Институтот за заштита на 
растенијата, Белград; 

6) од точката 6 — Институтот за тутун, Белград; 
7) од точката 6 — Тутуновиот институт, Загреб; 
8) од точката 6 — Институтот за тутун, Прилеп; 
9) од точ. 1 до 3 — Фармацеутскиот факултет, 

Белград; 
10) од точката 4 — Отсекот за фармација на 

Факултетот за природни науки и технологија, Љ у -
бљана. 

3. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа наредба се 
однесуваат и на вршењето на суперанализи на 
предметите за општа употреба и нивните суровини 
што се увозуваат. 

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

Бр. 51-2 
6 "мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална политика, 
Мома Марковиќ, е. р. 

323. 
Врз основа на точката 23 од Одлуката за Тари-

фата на максималните провизии и надоместоци за 
услугите во вршењето на кредитните и други бан-
карски работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61, 
16/62, 28/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/63 и 12/64), Сојузниот секретаријат за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ТАРИФАТА НА МАКСИМАЛ-
НИТЕ ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУ-
ГИТЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА КРЕДИТНИТЕ И ДРУ-
ГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ ВРЗ ВОНРЕДНИТЕ 
ОТПЛАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ПОЧЕТНИОТ 

ФОНД НА ОјБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
1. За услугите извршени по работите во врска 

со вонредните отплати на кредитите на стопанските 
организации за почетниот фонд на обртните сред-
ства, кои отплати во смисла на точката 21 од Одлу-
ката за спроведување на мерките за општата кре-

дитна политика во 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/63), ќе се употребат за покривање на 
недоволниот прилив на средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд, деловните банки можат да го 
наплатат само надоместокот предвиден со тариф-
ниот став број 24 од Тарифата на максималните 
провизии и надоместоци за услугите во вршењето 
на кредитните и други банкарски работи. 

На вонредните отплати на кредитите од ставот 
1 на оваа точка деловните банки не можат да на-
платат провизија по тарифниот став број 4 од Та-
рифата на максималните провизии и надоместоци 
за услугите во вршењето на кредитните и Други 
банкарски работи. 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот де« од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2—18734/5 
23 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

324. 
Врз основа на точката 24%став 2 од Одлуката 

за спроведување на мерките за општата кредитна 
политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/64), Сојузниот секретаријат за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ 
ДА СЕ ОРОЧУВААТ КАЈ БАНКИТЕ И ДА СЕ КО-
РИСТАТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОБВРЗНИЦИ И 

* БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 
1. Во Упатството за општествените средства што 

можат да се орочуваат к а ј банките и да се кори-
стат за вложување во обврзници и благајнички за-
писи („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/63 и 42/63) 
во точката 1 став 1 на крајот на одредбата под 13 
точката се заменува со точка и запирка, а по оваа 
одредба се додава нова одредба под 14, која гласи: 

„14) средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации издвоени според Законот за 
формирањето и употребата на средствата на репу-
бличките и општинските резервни фондови за по-
требите на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/63), со тоа што овие орочени сред-
ства банките да можат да ги користат само за да-
вање кредити на резервните фондови на републи-
ките односно автономните покраини и на резерв-
ните фондови на општините (на заедничките ре-
зерви на стопанските организации) заради покри-
вање на загубите во стопанството." 

f2. Во точката 2 одредбата под 1 се брише. 
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3. Ова упатство влегува бо сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2/3-422-43 
29 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. £>. 

325. 
Врз основа на членот 3 ст. 2 и 7 од Законот за 

организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63 и 17/64); во 
врска со членот 6 од Законот за општествената 
контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/62), во согласност со Сојузниот завод за цени, 
Заедницата на Југословенските железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПО ПРУГИТЕ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите 
на Југословенските железници, Дел 1 — Општи 
тарифски одредби, која е отпечатена во издание 
на Заедницата на Југословенските железници, а 
која важи од 1 август 1958 година, во членот 1 точ-
ката 2 се менува и гласи: 

„2. Према начину отправљали, роба се може 
предати на превоз: 

— као пошиљка убрзаног брзовоза; 
— као брзовозна пошиљка; 
— као споровозна пошиљка. 
Као превози убрзаног брзоовоза сматрају се пре-

вози које железница врши у унутрашњем саобра-
ћају на одређеним релацијама, уз обезбеђење 

посебно краћих рокова испоруке. ^ 
Посебним прописима које доносе органи управ-

љања железнице регулисаће се услови превоза по-
шиљака убрзаног брзовоза у унутрашњем саобра-
ћају. Ови прописи морају бити у складу са 
одредбама Тарифе за превоз робе на пругама 
Југословенских железница, Део 2 — Опште од-
редбе о рачунању возарине." 

2. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите 
на Југословенските железници, Дел 2 — Општи 
одредби за сметање на возарината, која е отпеча-
тена во издание на Заедницата на Југословенските 
железници, а која важи од 1 август 1958 година, 
членот *6 се менува и гласи: 

„Рачунање возарине према начину отправљања 
1. За споровозне пошиљке возарина се рачуна 

према возаринским ставовима у одредбама и таб-
лицама тарифа за превоз робе на пругама Југо-
словенских железница, Део 5 — Тарифске таблице, 
Део 6 — Иеузетне тарифе и Део 7 — Транзитна 
тарифа. 

За брзовозне пошиљке рачуна се возарина за 
споровоз — повећана за 30%. 

За пошиљке убрзаног брзовоза рачуна се воза-
рина за споровоз — повећана за 50®/о. 

2. За пошиљке које се у смислу члана 1. тачка 
3. Тарифе за превоз робе на пругама Југословенска^ 
железница —.Део 1. превозе са превозницом, поред 
возарине и таоифских накнада, рачуна се за сваку 
превозницу 30 динара." 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Најмања возарина 

Као најмања возарина рачуна се од пошиљке: 
1) за споровозну пошиљку .— 1Q0 динара; 
2) за брзовозну пошиљку — 130 динара; 
3) за пошиљку убрзаног брзовоза — 150 динара." 
Во членот 9 по точката 4 се додава нова точка 

5, која гласи: 
.,5. За денчане пошиљке које су предате на 

превоз непалетизоване у станицама у којима је 
уведена палетизација пошиљака денчане робе, из-
рачуната возарина повећава се за 20%. 

Станице у којима је уведена палетизација по-
шиљака денчане робе наведене су у Именику 
железничких станица Јутославије." 

Членот 11 се брише. 
3. Во Т а ^ ф а т а за превоз на стоки по пругите 

на Југословенските железници, Дел 4 — Класифи-
кација на стоките и Список' на предметите, која 
е отпечатена во издание на Заедницата на Југосло-
венските железници, а која важи од 1 април 1961 
година, во позицијата 3601 тарифниот разред: „10" 
се заменува со тарифниот разред: „9". 

Во забелешката кол оваа позиција по ставот 
2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„За пошиљке робе ове позиције, кад се предају 
на превоз палетизоване, уместо тарифског разреда 
9. примењује се тарифски разред 10." 

Во позицијата 7505 тарифниот разред: „10" се 
замеунува со тарифниот разред: „8". 

Како забелешка кон оваа позиција се додава 
текстот: 

„Ако пошиљалац колске пошиљке употребљене 
амбалаже докаже товарним листом Да употребљена 
амбалажа коју шал>е железницом потиче од једне 
или више колских пошиљака робе превезених ж е -
лезницом, возарина се рачуна по тарифском раз-
реду 9/' 

4. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите 
на Југословенските железници, Дел 5 — Тарифни 
таблици, која е отпечатена во издание на Заедни-
цата на Југословенските железници, а која важи 
од 1 април 1961 година, во насловот: „Тарифска 
таблица I" се додаваат зборовите: „— за палетизо-
ване денчане пошиљке". 

5. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите 
на Југословенските Железници, Дел 6 — Изузетне 
тарифе, која е отпечатена во издание на Заедни-
цата на Југословенските железници, а *која важи 
од 1 април 1961 година, во Уводните одредби, во 
точката 4 се додава нов став, кој гласи: 

„Ако се код пошиљака код којих је плаћање 
возарине условљено за најмање 20.000 kg — носи-
вост кола не може искористити због ограниченог 
притиска по осовини на превозном путу, или ако 
железница за утовар достави кола носивости испод 
20.000 kg, за односне пошиљке ће се ипак приме-
њивати одредбе ове тарифе." 

Во позицијата 0031 бројот: „10.000" се заменува 
со бројот: „15.000". 

Позицијата 0061 се брише. 
Во позицијата 0071 во тринаесетиот ред бројот: 

„8" се, заменува со бројот: „7". 
Вр позицијата 0091 во тринаесетиот ред бројот: 

„8" се заменува со бројот: „7". 
Во позицијата 0101 по постојниот текст се до-

дава текстот: 
* „ У с л о в 

Плаћање возарине најмање за 20.000 kg." 
Во позицијата 0111 бројот: „15.000" се заменува 

со бројот: „20.000". 
Во позицијата 0121 во третиот ред по зборот: 

„рачуна" две точки се бришат и се додаваат збо-
ровите, кои гласат: „за колске пошиљке на основу 
возаринских ставова разреда 6 РТ 5.". Досегашните 
одредби под a) б) се бришат. 

Во Условите кои позициите 0141 и 0142 бројот: 
„15.000", се заменува со бројот: „20.000". 

Во позицијата 2011 бројот: „15.000" се заменува 
со бројот: „20.000". 

6. Ова решение влегува во сила по истекот на*-
15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 
З Ј Ж бр. 99/64-01 

11 мај 1964 година 
Белград 

Заедница на Југословенските железници 
Претседател 

Генералне директор, на Собранието, 
др Марјан Дермастија, е. р. Владимир Дуиќ, е. р. 
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326. 
Врз основа на членот 87 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инва-
лидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) 
и чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 22/62), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за труд, а по прибавеното 
мислење од републичките заводи за социјално 
осигурување, Сојузниот завод за социјално осигу-
рување и Сојузот на баптистичките цркви во 
СФРЈ склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕШТЕ-

НИЦИТЕ НА БАПТИСТИЧКИТЕ ЦРКВИ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира социјалното оси-

' турување на свештениците на баптистичките 
цркви. 

Правата од социјалното осигурување опреде-
лени со овој договор ги имаат проповедниците 
и помошните проповедници на баптистичките 
цркви што му припаѓаат на Сојузот на бапти-
стичките цркви во * СФРЈ , на кои свештеничката 
служба им е едино или главно занимање (во 
понатамошниот текст: осигурениците). 

Член 2 
Осигурениците имаат право на здравствено, 

инвалидско и пензиско осигурување. 
Правата од здравственото, инвалидското и 

пензиското осигурување ги имаат осигурениците 
за себеси и за членовите на своите фамилии во 
обемот и под условите предвидени со Законот за 
здравственото осигурување, Законот за инвалид-
ското осигурување и Законот за пензиското оси-
гурување, ако со овој договор не е определено 
поинаку. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Основици на осигурувањето 

Член 3 
Заради определување на паричните износи на 

правата од социјалното осигурување, осигурени-
ците се распоредуваат според стручната спрема 
и пензискиот стаж во основици на осигурувањето, 
и тоа: 

1) осигуреници со висока стручна спрема: 
• со стаж основица на оси-

гурувањето 
Динари 

17.800 
над 5 до 10 " 19.000 

20.200 
21.500 
22.900 
24.400 
26 ООО 

до 5 години 
5 до 10 

10 до 15 
15 до 20 
20 до 25 
25 до 30 

30 
*2) осигуреници со виша стручна спрема: 

»со стаж 

до 5 години 
над 5 до 10 

10 до 15 
15 до 20 
20 до 25 
25 до 30 

30 

основица на оси-
гурувањето 

Динари 
16.800 
17.800 
19.000 
20.200 
21.500 
22.900 
24.400 

3) осигуреници со средна стручна спрема или со 
завршена Теолошка школа на баптистичките 

цркви во Нови Сад: 
со стаж основица на оси-

гурувањето 
Динари 

14.800 
над 5 до 10 " 15.700 

16.800 
17.800 
19.000 
20.200 
21.500 

до 5 години 
5 до 10 

10 до 15 
15 до 20 
20 до 25 
25 до 30 

30 
4) осигуреници со нижа стручна спрема: 

над 

со стаж основица на оси-
гурувањето 

Динари 
до 5 години 12.300 

5 до 10 12.800 
10 до 15 13.400 
15 до 20 14.000 
20 до 25 14.800 
25 до 30 " 15.700 

30 16.800 

Пензиски стаж 
Член 4 

Во пензиски стаж на осигурениците им се 
смета : 

1) времето поминато во осигурување според 
договорите за социјално осигурување; 

2) времето поминато. во вршење на свеште-
ничка служба до востановувањето на социјално 
осигурување на свештениците на баптистичките 
цркви; 

3) другото време што се признава како рабо-
тен или посебен стаж според одредбите од Законот 
за пензиското осигурување и Законот за инвалид-
ското осигурување. 

Дко признавањето на определен период во 
пензиски стаж Според Законот за пензиското оси-
гурување и Законот за инвалидското осигурување 
е обусловено со стапување во работен однос или 
со определено траење или со престанок на работ-
ниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет 
со стапувањето во свештеничката служба на бап-
тистичката црква односно со соодветното траење 
или престанок на таа служба . 

Здравствено осигурување 
Член 5 

Надоместокот на личниот доход се определува 
од основиците на осигурувањето од членот 3 на 
овој договор. 

Надоместокот на личнидт^доход во случај на 
привремена неспособност за работа од членот 48 
став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигу-
р у в а л е им припаѓа на осигурениците почнува јќи 
од триесет и првиот ден на непрекинатото траење 
на таа неспособност. 

Одредбите од Законот за здравственото осигу-
рување што се однесуваат ^на работат^ со скратено 
работно време во текот на траењето на привре-
мената неспособност за работа и на правото на 
надоместок на личниот доход за тоа време, како 
и во случај на спреченост за работа во текот на 
работниот ден (чл. 50. 51 и 63 на Законот за здрав-
ственото осигурување), нема да се применуваат на 
осигурениците. 

Пензиско осигурување 
Член 6 

Осигурениците се здобиваат со право на 
полна лична пензија кога ќе наполнат 60 години 
живот и кога ќе ги исполнат, и другите услови 
предвидени во Законот за пензиското осигурување. 
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1 Пензиите (лични и фамилијарни) се опреде-
луваат од основиците на осигурувањето од членот 
3 на овој договор. Износот на пензијата определен 
од основицата на осигурувањето содржи и зголе-
мување од 400 динари според Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за воведување посебен 
додаток на пензиите во 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/62). 

Исплатата на личната пензија тече од првиот 
ден на наредниот месец по разрешувањето на 
осигуреникот од редовна должност, а на фамили-
јарната пензија — од првиот ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето за призна-
вање на правото на пензија. 

На осигурениците не им припаѓа правото на 
зголемување на полната лична > пензија според 
членот 70 став 1 од Законот за пензиското осигу-
рување. 

Инвалидско осигурување 
Член 7 

Осигурениците се осигурени за сите случаи 
на инвалидност предвидени во Законот за инва-
лидското осигурување, подразбирајќи ги тука и 
случаите на телесно оштетување и случаите на 
опасност од настапување на инвалидност во 
врска, со вршењето на службата. 

Осигурениците имаат право, во обемот и под 
условите утврдени во Законот за инвалидското 
осигурување, на: инвалидска пензија со заштитен 
додаток и со додаток за помош и нега од страна 
на друго лице, инвалиднина, професионална реха-
билитација со материјално обезбедување во врска 
со таа рехабилитација, запослување на соодветна 
работа со надоместоци во врска со користењето на 
тоа право, како и на надоместок на патните и 

.превозните трошоци. 
Член 8 

Како своја работа, во смисла на членот 30 од 
Законот за инвалидското осигурување, се сметаат 
работите што ги врши осигуреникот како своја 

.свештеничка должност. 
Член 9 

Инвалидската пензија на осигуреникот се 
определува од основицата на осигурувањето од 
членот 3 на овој договор, од која би му била 
определена личната пензија да се здобил со пра-
вото на лична пензија во времето на настапува-
њето на инвалидноста. 

Износот на така определената инвалидска пен-
зија содржи и зголемување од 400 динари според 
Одлуката за измени и дополненија на Одлуката 
за воведување посебен додаток на пензиите во 
1962 година. 

Член 10 
Правото на професионална рехабилитација 

според одредбите од Законот за инвалидското оси-
гурување го имаат осигурениците на кои Сојузот 
на баптистичките цркви во СФРЈ во рамките на 
својата верска дејност не може да им обезбеди ^ру-
га должност. 

Професионалната рехабилитација на- осигуре-
ниците се врши на начинот определен во членот 
104 став 1 точ. 1 и 2 и став 2 на Законот за инва-
лидското осигурување. 

При оценувањето на преостанатата способност 
на осигуреникот за вршење на својата или друга 
соодветна работа, инвалидските комисии ќе го зе-
маат предвид и мислењето на Сојузот на бапти-
стичките цркви во СФРЈ. 

Член 11 
Правото на заложување според одредбите од 

чл. 111 и 112 на Законот за инвалидското осигуру-
вање го имаат осигурениците на кои Сојузот на 
Садистичките цркви во СФРЈ во рамките на сво-
јата верска дејност не може да им обезбеди друга 
работа. 

Член 12 
Професионалната рехабилитација и з а н е с у в а -

њето на осигурениците ќе се вршат за работните 
места односно на работните места од онаа катего-
рија на работните места од членот 64 на Законот 
за пензиското осигурување што и одговара на ка-
тегоријата на стручната спрема според која се рас-
поредени осигурениците во моментот на настапу-
вањето на инвалидноста во основиците на осигуру-
вањето (член 3). 

Член 13 
Заради определување на надоместокот од чле-

нот 128 на Законот за инвалидското осигурување, 
како плата со постојани додатоци во смисла на тој 
член се смета основицата на осигурувањето од чле-
нот 3 на овој договор во која осигуреникот бил 
распореден во моментот на настапувањето на ин-
валидноста. 

Придонеси за социјално осигурување 
Член 14 

За социјалното осигурување што се спроведува 
според овој договор, се плаќаат придонеси. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се определуваат од основиците на при-
донесите. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот се зема основицата на осигурувањето 
од членот 3 на овој договор, наголемена за 60°/в. 

Пресметувањето на придонесите се врши по 
отопите на придонесите што, во смисла на Законот 
за организацијата и финансирањето на социјал-
ното осигурување, ги определуваат собранијата на 
комуналните заедници на социјалното осигурување 
и собранијата на републичките заедници на соци-
јалното осигурување. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се должни да ги плаќаат црковните 
окружја на Сојузот на баптистичките цркви во 
СФРЈ за осигурениците на своето подрачје. 

За социјалното осигурување што се спроведува 
според овој договор, не се плаќаат додатни при-
донеси. 

Член 15 
Користењето на правата според овој договор 

е обу е ловено со уредно плаќање на придонесите 
за социјално осигурување, со тоа што користењето 
на правата не може да се започне ако стасаните 
придонеси не се уплатени до крајот на наредниот 
месец по месецот во кој стасале за уплатување. 
Запреното користење на правата се воспоставува 
од д^нот на подмирувањето на сите стасани неу-
платени придонеси. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 16 

Црковните окружја на Сојузот на баптистичките 
цркви во СФРЈ се должни за Своите осигуреници 
да му ги поднесуваат на комуналниот завод за со-
цијално осигурување на чие подрачје имаат свое 
седиште пропишаните пријави со документацијата 
потребна за распоредување според членот 3 од овој 
договор. 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
односно неговиот орган за тоа овластен го распо-
редува со решение осигуреникот во основицата на 
осигурувањето. 

Решението за распоредување на осигуреникот 
му се доставува на осигуреникот и на подносителот 
на пријавата. 

Член 17 
Правото на лична и инвалидска пензија се 

остварува со поднесување на барање од страна на 
осигуреникот, а правото на фамилијарка пензија 
со поднесување на барање од страна « а членот на 
фамилијата на умрениот осигуреник. Тоа барање 
му се поднесува на комуналниот завод за социјално 
осигурување определен во смисла на членот 161 став 
1 точка 3 од Законот за организацијата и финан-
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сирањето на социјалното осигурување, преку Со-
јузот на баптистичките цркви во СФРЈ. 

Член 18 
Правото на професионална рехабилитација и 

правото на запослување ги ""остварува осигуреникот 
со поднесување на барање до комуналниот завод 
за социјално осигурување ка ј кој %е пријавен на 
осигурување — преку Сојузот на баптистичките 
цркви во СФРЈ кој кон барањето доставува и свое 
мислење во смисла на чл. 10 и 11 од овој договор. 

Инвалидските комисии од чл. 186 и 187 на За-
конот за инвалидското осигурување се должни, 
пред да дадат оценка и мислење во смисла на чле-
нот 191 на тој закон, да прибават мислење од Со-
јузот на баптистичките цркви во СФРЈ. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член ' 19 

Активните осигуреници ќе се распоредат во 
основиците на осигурувањето од членот 3 на овој 
договор. 

Личните, фамилијарните и инвалидските пен-
зии, определени или преведени според Договорот 
за социјално осигурување на свештениците на Со-
јузот на баптистичките цркви од 23 април 1960 го-
дина, ќе се преведат со распоредување на осигу-
рениците во основиците на осигурувањето од чле-
нот 3 на овој договор според нивната стручна спре-
ма и пензискиот стаж што се утврдени во поране-
шното решение, и од тие основици на осигурува-
њето ќе се определат новите износи на пензиите. 

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од 
овој член припаѓаат од 1 јануари 1964 година. 

Распоредувањето на осигурениците во смисла 
на ставот 1 од овој член и преведувањето на пен-
зиите во смисла на ставот 2 од овој член, ќе се 
извршат по службена должност. 

Член 20 
На осигурениците и на членовите на нивните 

фамилии кои врз основа на поранешните прописи 
и договори не се здобиле или го изгубиле правото 
на пензија, а ги исполнуваат условите предвидени 
во главата XIII на Законот за пензиското осигуру-
вање, ќе им се признае односно ќе им се воспо-
стави, на нивно барање, правото на пензија ако на 
1 јануари 1958 година ги исполнувале условите од 
тој заколи. 

На членовите на фамилијата на осигуреникот 
загинати, умрени или исчезнати под околностите 
од членот 249 на Законот за пензиското осигуру-
вање ќе им се признае, на нивно барање, правото 
на фамилијарна пензија во обемот и под условите 
што се определени во тој член — ако таквите оси-
гуреници вршеле свештеничка служба како едино 
или главно занимање непосредно пред настапува-
њето на околностите наведени во тој член, или ако 
во тоа време биле вон свештеничката служба по-
ради околностите од членот 33 на Законот за пен-
зиското осигурување. 

Член 21 -
На социјалното осигурување што се спроведува 

според овој договор ќе се применуваат одредбите 
од Законот за здравственото осигурување, Зако-
нот за инвалидското осигурување, Законот за пен-
зиското осигурување и Законот за организацијата 
и финансирањето неа социјалното осигурување, ако 
со овој договор не е определено поинаку. 

Член 22 
Поблиски упатства за применување на овој 

договор донесува, по потреба, ' Сојузниот завод за 
социјално осигурување во спогодба со Сојузот на 
баптистичките цркви во СФРЈ. 

Член 23 
Овој договор може да го раскине секоја дого-

ворна страна со отказ, чиј рок изнесува три ме-
сеци. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила »а овој дого-

вор престанува да важи Договорот за социјално 

осигурување на свештениците на Сојузот на бап-
тистичките цркви од 23 април 1960 година. 

Член 25 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Бр. 2823 

21 март 1964 година 
Белград 

За Сојузот на 
баптистичките цркви 

во СФРЈ 
Генерален секретар, 

Стјепан Оршиќ, е. р. 

За Сојузниот завод за 
социјално осигурување 

* Директор, 
Милорад Зориќ, е. р 

327. 
Врз основа на членот 87 од Законот за здравствено-

то осигурување (..Службен лист на ФНРЈ",-бр. 22/62 
4 и 53/62), членот 1*7 од Законот за инвалидското оси-
гурување („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 49/58, 27/59 
и 53/62), членот 95 од Законот за пензиското осигу-
рување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 
27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 и 148 ОД 
Законот за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 22/62), во согласност са Сојузниот секретаријат 
за труд, а по прибавено мислење од републичките за-
води за социјално осигурување, Сојузниот завод за 
социјално осигурување и Сојузот на старокатолич-
ките цркви во СФРЈ склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕШТЕ-

НИЦИТЕ НА СТАРОКАТОЛИЧКИТЕ ЦРКВИ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира социјалното осигу-

рување на свештениците на старокатоличките 
цркви. 

Правата од социјалното осигурување определени 
со овој договор ги имаат бискупите, управителите на 
жупи, свештениците и ѓаконите на старокатоличките 
цркви што му припаѓаат на. Сојузот на старокато-
личките цркви во СФРЈ (во понатамошниот текст: 
осигурениците). 

Член 2 
Осигурениците имаат право на здравствено, ин-

валидско и пензиско осигурување. 
Правата од здравственото, инвалидското и пен-

зиското осигурување ги имаат осигурениците и чле-
новите на нивните фамилии во обемот и под усло-
вите пропишани со Законот за здравственото оси-
гурување, Законот за инвалидското осигурување и 
Законот за пензиското осигурување, ако со овој до-
говор не е определено поинаку. . 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Основици на осигурувањето 

Член 3 
Заради определување на паричните износи на 

права од социјалното осигурување, осигурениците 
се распоредуваат според стручната спрема и пен-
зискиот стаж во основици на осигурувањето, и тоа: 

1) осигурениците оа висока стручна спрема: 
со стаж основица на оси-

гурувањето 
Динари 

до 5 години 17.800 
над 5 до 10 " 19.000 

10 до 15 " 20.200 
15 до 20 и 21.500 
20 до 25 " 22.900 
25 до 30 " 24.400 

30 " 26.000 
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2) осигурениците со виша стручна спрема: 
со стаж основица на оси-

гурувањето 

до 5 години 
Динари 

16.800 
над 5 до 10 »> 17.800 

" 10 до 15 19.000 
" 15 до 20 »» 20.200 
" 20 до 25 »» 21 500 
" 25 до 30 »» 22.900 

30 »» 24.400 
3) осигурениците со 

со стаж 

до 5 години 
над 5 до 10 " 

10 до 15 
15 до 20 
20 до 25 
25 до 30 

30 

со стаж 

до 5 години 
над 5 до 10 

" 10 до 15 
" 15 до 20 
" 20 до 25 
" 25 до 30 

30 

средна стручна спрема: 
основица на оси-

гурувањето -
Динари 

14.800 
15.700 
16.800 
17.800 
19.0Q0 
20.200 
21.500 

4) другите осигуреници: 
основица на оси-

гурувањето 
Динари 

12.300 
12.800 
13.400 
14.000 
14.800 
15.700 
16.800 

По исклучок, републичкиот завод за социјално 
осигурување може, по прибавено мислење од Сојуз-
ната комисија за верски прашања, да му определи 
на претседателот на Сојузот на старокатоличките 
цркви во С Ф Р Ј пензиски основ поголем од највисо-
ката основица на осигурувањето од точката 1 на 
ставот 1 од овој член, а за бискупите може да опре-
дели пензиски основ поголем од основиците на оси-
гурувањето од точката 1 на ставот 1 од овој член, 
но не поголем од 41.800 динари. 

Пензиски стаж 
Член 4 

Во пензиски стаж на осигурениците им се смета: 
1) времето поминато во осигурување според до-

говорите за социјално осигурување; 
2) времето поминато во вршењето на свештени-

чка служба до востановувањето на социјалното оси-
гурување на свештениците на старокатоличките 
цркви; 

3) другото време што се признава како работен 
или посебен стаж според Законот за пензиското оси-
гурување и Законот за инвалидското осигурување. 

Ако признавањето на определен период во пен-
зиски стаж според Законот за пензиското осигуру-
вање и Законот за инвалидското осигурување е об-
условено со стапување во работен однос или со 
определено траење или престанок на работниот од-
нос, ќ ѕ се смета дека тој услов е исполнет со стапу-
вањето во свештеничка служба на старокатоличка-
та црква односно со соодветно траење или преста-
нок на таа служба. 

Здравствено осигурување 
Член 5 

Надоместокот на личниот доход се определува од 
основиците на осигурувањето од членот 3 на овој 
договор. 

Надоместокот на личниот доход во случа ј на 
привремена неспособност за работа од членот 48 став 
1 точка 1 на Законот за здравственото осигурување 
им припаѓа на управителите на ж у п и и на све-
штениците од триесет и првиот ден на непреки-
натото траење на таа неспособност, а на другите 
осигуреници — од првиот ден на привремената не-
способност. 

Привремената неспособност за работа што ќе на-
стане во рок од 30 дена од денот на престанокот на 
поранешното болување се смета како продолжување 
на поранешната неспособност за работа во поглед на 
признавањето на правото на надоместок на личниот 
доход според ставот 2 од овој член. 

Одредбите од Законот за здравственото осигу-
рување што се однесуваат на работата со скратено 
работно време во текот на траењето на привреме-
ната неспособност за работа и на правото на надоме-
сток на личниот доход за тоа време, како и во слу-
ч а ј на спреченост за работа во текот на работниот 
ден (чл. 50, 51 и 63 на Законот за здравственото 
осигурување), нема да се применуваат на осигуре-
ниците. 

Пензиско осигурување 
Член 6 

Осигурениците се здобиваат со правото на полна 
лична пензија кога ќе наполнат 60 години живот и 
кога ќе ги исполнат и другите услови предвидени во 
Законот за пензиското осигурување. 

Пензиите (лични и фамилијарни) се определу-
ваат од основиците на осигурувањето од членот 3 на 
овој договор. Износот на пензијата определен од 
основицата на осигурувањето содржи и зголему-
вање од 400 динари според Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за воведување посебен 
додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " , бр. 53/62). 

Исплатата на личната пензија тече од првиот 
ден на наредниот месец по разрешувањето на оси-
гуреникот од редовна должност, а на ф а м и л и ј а р н а -
та пензија — од првиот ден на наредниот месец по 
поднесувањето на барањето за признавање на пра-
вото на пензија. 

Осигурениците немаат гараво на зголемување на 
полната лична пензија според членот 70 став 1 од 
Законот за пензиското осигурување. 

Инвалидско осигурување 
Член 7 

Осигурениците се осигурени за сите случаи на 
инвалидност предвидени во Законот за инвалидско-
то осигурување, подразбирајќи ги тука и случаите 
на телесно оштетување и случаите на опасност од 
настапување на инвалидност во врска со вршењето 
на службата. 

Осигурениците имаат право, во обемот и^под ус-
ловите утврдени во Законот за инвалидското оси-
гурување, на: инвалидска пензија со заштитен до-
даток и со додаток за помош и нега од страна на 
друго лице, инвалиднина, професионална рехаби-
литација со материјално обезбедување во врска со 
таа рехабилитација , запослување на соодветна рабо-
та со надоместоци во врска со користењето на тоа 
право, како и на надоместок на патните и превозни-
те трошоци. 

Член 8 
К а к о своја работа, во смисла на членот 30 од 

Законот за инвалидското осигурување, се сметаат 
работите што ги врши осигуреникот како своја све-
штеничка должност. 

Член 9 
Инвалидската пензија на осигуреникот се опре-

делува од основицата на осигурувањето од членот 
3 на овој договор, од ко ја би му била определена 
личната пензија да се здобил со правото на лична 
пензија во времето на настапување на инвалид-
носта. 

Износот на така определената инвалидска пен-
зија содржи и зголемување од 400 динари според 
Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за 
воведување посебен додаток на пензиите во 1962 
година. 

Член 10 
Правото на професионална рехабилитација спо-

ред одредбите од Законот за инвалидското осигуру-
вање го имаат осигурениците на кои Сојузот на ста-
рокатоличките цркви во С Ф Р Ј не може да им обез-
беди друга должност во рамките на својата верска 
дејност. 



Страна 42?в — Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 3 јуни 1964 

Професионалната рехабилитација на осигурени-
ците се врши на начинот определен во членот 104 
став 1 точ. 1 и 2 и став 2 на Законот за инвалид-
ското осигурување. 

При оценувањето на преостанатата способност 
на осигуреникот за вршење на својата или друга со-
одветна работа, инвалидските комисии ќе го земаат 
предвид и мислењето на Сојузот на старокатолин-
ките цркви во СФРЈ. 

Член И 
Правото на запослување според одредбите од чл. 

111 и 112 на Законот за инвалидското осигурување 
го имаат осигурениците на кои Сојузот на старока-
толичките цркви во СФРЈ во рамките на својата 
верска дејност не може да им обезбеди! друга работа. 

Член 12 
Професионалната рехабилитација и з а л о ж у в а -

њето на осигурениците се вршат за работните места 
односно на работните места од онаа категорија на 
работните места од членот 64 на Законот за пензис-
кото осигурување што и одговара на категоријата 
на стручната спрема според која е распореден осигу-
реникот во моментот на настапувањето на инвалид-
носта. 

Член 13 
Заради определување »а надоместокот од чле-

нот 128 на Законот за инвалидското осигурување, 
како плата со постојани додатоци во смисла на тој 
член се смета основицата на осигурувањето од 
членот 3 на овој договор во која осигуреникот 
е распореден во моментот на ч настапувањето на 
инвалидноста. 

Придонеси за социјално осигурување 
Член 14 

За социјалното осигурување што се спроведува 
според овој договор, се плаќаат придонеси. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се определуваат од основиците на при-
донесите. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот се зема основицата на осигурувањето 
од членот 3 на овој договор, наголемена за 60%. 

Пресметувањето на придонесите се врши по 
стопите на придонесите што, во смисла на Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, ги определуваат собранијата на ко-
муналните заедници на социјалното осигурување и 
собранијата на републичките заедници на соци-
јалното осигурување. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се должни да ги плаќаат бискупските 
уреди за осигурениците на своето подрачје. 

За социјалното осигурување на осигурениците 
според овој договор, не се плаќаат додатни при-
донеси. 

Член 15 
Користење на правата според овој договор 

е обусловено со уредно плаќање на придонесите 
за социјално осигурување, со тоа што користењето 
на правата не може да се започне ако стасаните 
придонеси не се уплатени до крајот на наредниот 
месец по месецот во кој стасале за уплатување. 
Запреното користење на правата се воспоставува 
од денот на подмирувањето на сите стасани неу-
платени придонеси. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 16 

Бискупските уреди односно жупните совети на 
Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ се 
должни за своите осигуреници да му ги поднесу-
ваат на комуналниот завод за социјално осигуру-
вање на чие подрачје имаат седиште пропишаните 
пријави со документацијата потребна за распоре-
дување според членот 3 од овој договор. 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
односно неговиот орган за тоа овластен го распо-
редува со решение осигуреникот во основицата на 
осигурувањето. 

Решението за распоредување му се доставува 
на осигуреникот и „да подносителот на пријавата. 

Член 17 
Правото на лична и инвалидска пензија се 

остварува со поднесување на барање од страна на 
осигуреникот, а правото на фамилијарни пензија 
со поднесување на барање од страна на членот 
на фамилијата на умрениот осигуреник. Ова ба-
рање му се поднесува на комуналниот завод за 
социјално осигурување определен во смисла на чле-
нот 161 став 1 точка 3 од Законот за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување, 
преку бискупскиот уред. 

Член 18 
Правото на професионална рехабилитација и 

правото на заштедување ги остварува осигуреникот 
со поднесување на барање до комуналниот завод за 
социјално осигурување к а ј кој е пријавен на оси-
гурување — преку Сојузот на старокатоличките 
цркви во СФРЈ, кој кон барањето доставува и свое 
мислење во смисла на чл. 10 и 11 од овој договор. 

Инвалидските комисии од чл. 186 и 187 на 
Законот за инвалидското осигурување се должни, 
пред да дадат оценка и мислење во смисла на 
членот 191 на тој закон, да прибават и мислење 
од Сојузот на старокатоличките цркви во СФРЈ. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Активните осигуреници ќе се распоредат во 
основиците на осигурувањето од членот 3 на овој 
договор. 

Личните, фамилијарните и инвалидските пензии, 
определени или преведени според Договорот за 
социјално осигурување на свештениците на Соју-
зот на старокатоличките цркви од 27 февруари 
1959 година, ќе се преведат со распоредување на 
осигурениците во основиците на осигурувањето од 
членот 3 на овој договор според нивната стручна 
опрема и пензискиот стаж што се утврдени во 
поранешното решение, и од тие основици на оси-
гурувањето ќе се определат новите износи на пен-
зиите. 

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од 
овој член припаѓаат од 1 јануари 1964 година. 

Распоредување на осигурениците во смисла на 
ставот 1 од овој член и преведувањето на пензиите 
во смсијха на ставот 2 од овој член, ќе се ^извршат 
по службена должност. 

Член 20 
На членовите на фамилијата на осигуреникот 

загинати, умрени или исчезнати под околностите од 
членот 249 на Законот на пензиското осигурување 
ќе им се признае, на нивно барање, правото на 
фамилијарна пензија во обемот и под условите 
што се определени во тој член — ако тие осигу-
реници вршеле свештеничка служба како едино 
или главно занимање непосредно пред настапу-
вањето на околностите наведени во тој член, или 
ако во тоа време биле вон свештеничката служба 
поради околностите од членот 33 на Законот за 
пензиското осигурување*. 

Член 21 
На социјалното осигурување на осигурениците 

ќе се применуваат, ако со овој договор не е опреде-
лено поинаку, одредбите од Законот за здравстве-
ното / осигурување, Законот за инвалидското оси-
гурување, Законот за пензиското осигурување и 
Законот за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување. 

Член 22 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува, по потреба, Сојузниот завод за 
социјално осигурување во спогодба со Сојузот на 
старокатоличките цркви во СФРЈ. 

Член 23 
Овој договор може да го раскине секоја дого-

ворна страна со отказ, чиј рок изнесува три 
месеци. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој дого-

вор престанува да" важи Договорот за социјално 
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осигурување на свештениците на Сојузот на стгро-
католичките цркви, од 27 февруари 1959 година. 

Член 25 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2824/64 

21 март 1964 година 
Белград 

За Сојузот на За Сојузниот 
старокатоличките завод за социјално 

цркви во СФРЈ осигурување 
Генерален секретар, Директор, 

др Милан М. Доброволец, е. p. Милорад Зориќ, е. p. 

328. 
Врз основа на членот 87 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пен-
зиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и 
чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и ф и -
нансирањето на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за труд, по прибавено ми-
слење од републичките заводи за социјално оси-
гурување, Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање и Здружението на артистите на Југославија, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА АРТИСТИТЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој договор се регулира социјалното осигу-
рување на артистите — членови на Здружението 
на артистите на Југославија (во понатамошниот 
текст: Здружението), на кои самостојната арти-
стичка дејност им е едино или главно занимање 
(во понатамошниот текст: осигурениците). 

Член 2 
Како артисти, во смисла на овој договор, се 

сметаат: акробати, еквилибристи, воздушни акро-
бати, балансери, жонглери, дресери, маѓесници (ма-
нипулатори), имитатори, факири, технички атлети, 
акробати на велосипеди и моторцикли, музички 
кловнови, музички артисти, Музички комичари, му-
зички пародисти, циркуски кловнови, комичари, 
акробати на жица, акробати-јавани, играчи, сте-
писти, кореографи на игри, вентрилоквисти (изве-
дувачи на стомачен говор), артисти со марионета 
артисти-инструктори, артисти — режисери на арти-
стички програми, како и асистенти на артисти до-
дека се врзани за определена артистичка точка. 

Член 3 
Осигурениците имаат прав*) на здравствено, ин-

валидско и пензиско осигурување. 
Правата од ставот 1 на овој член ги стекнуваат 

осигурениците за себеси и за членовите на својата 
фамилија во обемот и под условите пропишани со 
Законот за здравственото осигурување, Законот за 
инвалидското осигурување и Законот за пензиското 
осигурување, ако со овој договор не е определено 
поинаку. 

Член 4 
Својството на осигуреник, врз кое се заснова 

правото на социјално осигурување, како и времето 
поминато во артистичка дејност до востановува-
њето на социјалното осигурување на артистите што 
се признава во пензиски стаж, го утврдува во се-
кој одделен случај со решение комисијата за со-
цијално осигурување на артистите, што ја обра-
зува републичкиот завод за социјално осигурува-
ње од претставници на републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на културата, репуб-
личкиот завод за социјално осигурување и Здру-
жението. 

По жалбата против решението на комисијата 
од стариот 1 на овој член решава во втор степен 
републичкиот завод за социјално осигурување. 

Постапката за признавање на својството на оси-
гуреник се поведува по барањето што го подне-
сува артистот преку Здружението. 

Социјалното осигурување на осигуреникот на-
станува со денот на поднесувањето на барањето 
до Здружението. 

Конечното решение за утврдување на својство-
то на осигуреник комисијата од ставот 1 на овој 
член им го доставува на комуналниот завод за со-
цијално осигурување и на осигуреникот. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Пензиски стаж 

Член 5 
Во пензиски стаж на осигурениците им се смета: 
1) времето поминато во осигурување според до-

говорите за социјално осигурување; 
2) времето поминато во вршење на артистич-

ка дејност по 15 мај 1945 година до востановува-
њето на социјалното осигурување на артистите, што 
ќе го утврди комисијата од членот 4 на овој до-
говор. Времето поминато во вршење на артис-
тичка дејност пред 15 мај 1945 година, се признава 
во пензиски стаж на начинот определен во членот 
43 од Законот за пензиското осигурување; 

3) другото време што се признава во пензиски 
стаж според одредбите за работниот или посебниот 
стаж. 

- Ако признавањето на определен период во пен-
зиски стаж според Законот за пензиското осигу-
рување е обу е ловено со стапување во работен од-
нос или со определено траење или престанок на 
работниот однос, ќе се смета дека тој услов е ис-
полнет со започнувањето на артистичката дејност 
односно со соодветното траење или престанок на 
таа деј нет. 

Основица на осигурувањето 
Член 6 

Паричните износи на правата од социјалното 
осигурување на осигурениците се пресметуваат од 
основицата на осигурувањето, која изнесува 16.750 
динари. 

Осигуреникот може, на свое барање, да се рас-
пореди во една од следните слободно избрани осно-
вици на осигурувањето: 19.200, 21.800 и 24.900 ди-
нари. 

Здравствено осигурување 
_ Член 7 

Надоместокот на личниот доход во случај на 
привремена неспособност за работа од членот 48 
став 1 точка 1 на Законот за здравственото оси-
гурување му припаѓа на осигуреникот од осмиот 
ден на непрекинатото траење на таа неспособност. 

Надоместокот на личниот доход се определува 
од основицата на осигурувањето од членот 6 став 1 ,„ 
на овој договор. 

Ако за последните шест месеци пред настапу-
вањето на спреченост^ за работа осигуреникот ја 
менувал основицата на осигурувањето, надоместо-
кот на личниот доход се определува од просекот 
на основиците на осигурувањето од тие шест ме-
сеци. 

Одредбите од Законот за здравственото осигу-
рување што се однесуваат на работата со скратено 
работно време во текот на траењето на привреме-
ната неспособност односно заради хранење на де-
те, и правото на надоместок на личниот доход за 
тоа време, како и во случај на спреченост за ра-
бота во текот на работниот ден (чл. 50, 51, 63 и 71 
на Законот за здравственото осигурување), нема 
да се применуваат на осигурениците. 

Пензиско осигурување 
Член 8 

Со правото на лична пензија осигурениците се 
здобиваат под условите од Законот за пензиското 
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осигурување кога ќе наполнат три години во оси-
гурување според договорот за социјално осигуру-
вање на артистите. 

Во рокот од три години од ставот 1 на овој 
член се засметува и времето поминато во работен 
однос по 15 мај 1945 година, како и периодите од 
членот 31 на Законот за пензиското осигурување. 

Личната пензија се определува од основицата 
на осигурувањето од членот 6 став 1 на овој до-
говор. 

Ако основицата на осигурувањето по барање 
на осигуреникот е менувана (член 6 став 2), личната 
пензија се определува од просекот на основиците 
на осигурувањето во кои осигуреникот ги поминал 
последните пет години на осигурување1 пред пен-
зионирањето. 

Износот на пензијата (лична и фамилијарна) 
определен според ставот 1 или 2 на овој член со-
држи и зголемување од 400 динари според Одлу-
ката з а измени и дополненија на Одлуката за во-
ведување посебен додаток на пензиите во 1962 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62). 

Личната и фамилијарната пензија остварена 
врз основа на овој договор припаѓа од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето 
за признавање на правото на пензија. 

Личната пензија не припаѓа за времето на вр-
шењето на артистичка или друга самостојна дејност. 

Член 9 
На членовите на фамилијата на осигурениците 

загинати, умрени или исчезнати под околностите од 
членот 249 на Законот за пензиското осигурување 
ќе им се признае, на нивно барање, правото на ф а -
ми лиј арна пензија во обемот и под условите опре-
делени во тој член, ако тие осигуреници се зани-
мавале со артистичка дејност непосредно пред на-
стапувањето на околностите наведени во тој член, 
или ако во тоа време не можеле да се занимаваат 
со артистичка дејност поради причините наведени 
во членот 35 на тој закон. 

Инвалидско осигурување 

Член 10 
Осигурениците се осигурени за сите слу-

чаи на инвалидност предвидени во Законот за ин-
валидското осигурување, подразбирајќи ги тука и 
случаите на телесно оштетување и случаите на 
опасност од настапување на инвалидност. 

Осигурениците имаат право, во обемот и под 
условите утврдени во Законот за инвалидското оси-
гурување, на: инвалидска пензија со заштитен до-
даток и со додаток за помош и нега од страна на 
друго лице* инвалиднина, професионална рехаби-
литација со материјално обезбедување во врска со 
таа рехабилитација, запослување со надоместоци 
во врска со користењето на тоа право, како и на 
надоместок за патните и превозните трошоци. 

Како своја работа во смисла на членот 30 од 
Законот за инвалидското осигурување се подраз-
бира кругот на артистичките изведувања во рам-
ките на артистичкото занимање од членот 2 на 
овој договор. 

Член 11 
Инвалидската пензија на осигуреникот се опре-

делува од основицата на осигурувањето од членот 
6 на овој договор од која би му била определена 
личната пензија да се здобил со правото на лична 
пензија во времето на настапувањето на инвалид-
доста. 

Износот на инвалидската пензија-определен спо-
ред ставот 1 одх овој член содржи и зголемување 
од 400 динари според Одлуката за измени и допол-
ненија на Одлуката за воведување посебен додаток 
на пензиите во 1962 година. 

Инвалидската пензија остварена врз основа на 
договорот за социјално осигурување на артистите 

не припаѓа за времето на вршењето на артистич-
ката или друга самостојна дејност. 

Член 12 
Право на професионална рехабилитација имаат 

осигурениците кои поради природата на на-
станатата инвалидност не можат своето' дотогашно 
артистичко занимање да го заменат со некое друго 
артистичко занимање од членот 2 на овој договор. 

Со професионалната рехабилитација се оспо-
собуваат за работите од III категорија осигурени-
ците распоредени во основицата од 20.450 динари 
или поголема, а другите осигуреници — за рабо-
тите од IV категорија (член 64 на Законот за пен-
зиското осигурување). 

Член 13 
Право на запослување го имаат осигурени-

ците — инвалиди на трудот од II и III категорија 
способни за работа на друга соодветна работа без 
професионална рехабилитација или со професио-
нална .рехабилитација оспособените инвалиди на 
трудот, кои поради природата на инвалидноста не 
можат повеќе да вршат артистичка дејност од кое 
и да е занимање од членот 2 на овој договор. 

Во поглед на категориите на работното место 
при з а б о л у в а њ е т о ќе се применуваат одредбите 
од членот 12 став 2 на овој договор. 

Член 14 
Како плата со постојани додатоци, пропишана 

односно определена за работното место во смисла 
на членот 128 од Законот за инвалидското осигуру-
вање, се смета износот на основицата на осигуру-
вањето според која осигуреникот е осигурен во мо-
ментот на настапувањето на инвалидноста. 

ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 15 
За социјалното осигурување што се спроведува 

според овој договор, се плаќаат придонесите пред-
видени со Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување. 

Како основица на придонесот за одделен осигу-
реник се зема основицата на осигурувањето од 
членот 6 на овој договор наголемена за 60*Vo. 

Придонесите за социјално осигурување се пре-
сметуваат по стогште определени според Законот 
за организацијата и финансирањето на социјал-
ното осигурување. 

Придонесите за социјално осигурување не се 
плаќаат за времето за кое на осигуреникот му при-
паѓа надоместок на личниот доход. 

Член 16 
Придонесите за социјално осигурување ги плаќа 

секој осигуреник за себеси. 
Користењето на јправата според овој договор е 

обусловено со уредно плаќање на придонесите, со 
тоа што користењето на правата не може да се за*-
почне ако стасаниот придонес не е уплатен до кра-
јот на наредниот месец по месецот во кој стасал за 
уплатување придонесот. Запреното користење на 
правата се воспоставува од денот на подмиру-
вањето на сите стасани неуплатени придонеси. 

Член 17 
Ако осигуреникот е ангажиран од страна на 

артистичка или друга организација, и за времето 
на тој ангажман не е социјално осигурен како лице 
во работен однос, со договорот за ангажман или 
со посебна спогодба помеѓу тој осигуреник и орга-
низацијата обврската за плаќање на придонесот 
за времето на ангажманот може да ја преземе таа 
организација. 

Преземањето на обврската за плаќање иа при-
донесот од страна на организацијата според ставот 
1 од овој член ќе в а ж и ако таквиот договор од-
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носно спогодба му е доставена на надлежниот за-
вод за социјално осигурубање најдоцна до денот 
на стасаноста на придонесот за плаќање за перио-
дот на договорениот ангажман. 

Член 18 
Осигуреникот а н г а ж м а н во странство има пра-

во на здравствена заштита во странство ако таму 
е ангажиран по одобрение односно со согласност од 
надлежните органи во Југославија и ако го плаќа 
посебниот придонес пропишан за лицата во рабо-
тен однос, и тоа само за времето на ангажманот за 
кој е дадено одобрение односно согласност. 

Во случаите од ставот 1 на овој член како пла-
та во Југославија се зема основицата по која е оси-
гурен осигуреникот. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 19 
Здружението е должно да води потребни еви-

денции за своите членови. 
Органите на социјалното осигурување се овла-

стени да ги контролираат евиденциите што ги во-
ди Здружението за своите членови. 

Член 20 
Секој осигуреник е должен уредно да го изве-

стува Здружението и органите на социјалното .оси-
гурување за сите промени што влијаат врз правата 
и обврските од социјалното осигурување, а осо-
бено за престанокот на занимавањето со артистич-
ка дејност, за ангажирањето во странство, за ста-
пувањето во. работен однос и друго. 

Пријавата на осигурување за членовите на ф а -
милијата се должни да ја поднесуваат самите оси-
гуреници непосредно до надлежниот орган на со-
цијалното осигурување, и тоа откако со конечно 
решение ќе им биде признаено својството на оси-
гуреник. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Комуналните' заводи за социјално осигурување 

ќе ги распоредат во основицата на осигурувањето 
од членот 6 став 1 на овој договор сите активни 
осигуреници. 

Член 22 
Личните, инвалидските и фамилијарните пен-

зии определени или преведени според Договорот за 
социјално осигурување на артистите од 20 јуни I960 
година, ќе се преведат со распоредување на осигу-
рениците во основицата на осигурувањето од чле-
нот 6 став 1 на овој договор, и од таа основица ќе 
се определат новите износи на пензиите. 

Личните, инвалидските и фамилијарните пен-
зии определени од основиците предвидени со чле-
нот 3 став 1 точка 1 на Договорот за социјално оси-
гурување на артистите од 30 јуни I960 година, за 
истакнатите артисти ќе се определат од основицата 
на осигурувањето од 21.850 динари. 

Пензиите определени според ставот 1 или 2 на 
овој член припаѓаат од 1 мај 1964 година. 

Преведувањето на пензиите според ст. 1 ^ 2 
на овој член ќе се изврши по службена должност, 
врз основа на фактите утврдени во поранешното 
решение за пензионирање односно за преведување. 

Член 23 
Артистот iiiTO поднесол барање за признавање 

на својството на- осигуреник може, на свое барање, 
да се вклучи во здравственото осигурување, и тоа 
само во поглед на правото на здравствена заштита, 
до конечното решение на неговото барање за при-

знавање на својството на осигуреник, ако за тоа 
време плаќа придонес за здравствено осигурување. 

Во случајот од ставот 1 на овој член артистот 
не се здобива со право на здравствена заштита 
за членовите на својата фамилија. 

Член 24 
По жалбите против решенијата донесени врз 

основа на членот 4 од Договорот за социјално оси-
гурување на артистиве од 30 јуни 1960 година, вто-
ростепеното решение ќе го донесе републичкиот 
завод за социјално осигурување. 

Член 25 
На социјалното осигурување на осигурениците 

ќе се применуваат одредбите од Законот за здрав-
ственото осигурување, Законот за инвалидското оси-
гурување, Законот за пензиското осигурување и 
Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување, ако со овој договор не 
е определено поинаку. 

Член 26 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува, по цртреба, Сојузниот завод за 
социјално осигурување во спогодба со Здружението. 

Член 27 
По исклучок од одредбата на членот 8 став 4 

на овој договор, додека не изминат пет години од 
денот определен за применување на овој договор 
личната пензија ќе се определува од просекот на 
основиците на осигурувањето кој се утврдува така 
што за периодот од денот определен за почеток на 
применувањето на овој договор до пензионирањето 
се земаат основиците во кои бил распореден оси-
гуреникот, а за остатокот до пет години — осно-
вицата од 16.750 динари. 

На начинот определен во ставот 1 на овој член 
ќе се постапи и ако осигуреникот не поминал пет 
години во о с и г р у в а њ е според договорот за соци-
јално осигурување на артистите. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи Договорот за социјално 
осигурување на артистите од 30 јуни 1960 година. 

Член 29 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2825/64 

21 март 1964 година 
Белград 

За Здружението на За Сојузниот завод за 
артистите на Југославија социјално осигурување 

Претседател, Директор, 
Никола Варга, е. р. Милорад Зор^иќ, е. р» 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на чле-

нот 217 став 1" точка 3 од Уставот, а на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВQ 

КЕНИЈА 
, I 

Се назначува 
Милан Стојаковић досегашен ополномоштен 

министер со Државниот секретаријат за надворешни 
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работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Кенија. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

ТГ! 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
2В мај 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тихо, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјлистичке Републике 
Србије" во бројот 20 од 20 мај 1964 година објавува: 

Закон за пренесување работи од надлежноста 
на околиските врз општинските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи. 

Во бројот 21 од 23 мај 1964 година објавува: 

Закон за здравственото осигурување на земјо-
делците; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Институтот за испитување на леко-
вити растенија во Белград; 

Решение за именување членова на Советот на 
Вишата педагошка школа за економика на дома-
ќинството во Белград; 

Решение за именување член н£ Советот на Ви-
шата техничка школа во Чачак; 

Решение за именување член на Советот на 
Вишата земјоделска школа во Чачак; 

Исправка на Уредбата за постапката за спро-
ведување на првите избори на органите на управу-
вањето во работните организации. 

Во бројот 22 од 30 мај 1964 година објавува: 

Закон за игрите на среќа; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

распределбата, располагањето и управувањето со 
средствата на заедничките резерви на стопанските 
организации; 

Закон за Завршната сметка на резервниот фонд 
на СРС за 1963 година; 

Закон за измена и дополнение на Законот за 
ловот; 

Закон за уредувањето и одржувањето на гро-
биштата на борците; 

Одлука за користењето на посебната буџетска 
резерва издвоена од приходите на општенствено-
политичките заедници во 1964 година; 

.Уредба за составот, изборот и отповикот на 
собранијата на заедниците на социјалното осигуру-
вање на земјоделците; 

Решение за назначување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија; 

Решение за назначување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за труд. 
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Страна 

312. Основен закон за рударството (пречистен 
текст) — — — — — — — — — 421 

313. Одлука за исплата на додаток на пензија 
во 1964 година — — — — — — — 434 

314. Резолуција за основните насоки за пона-
тамошен развој на стопанскиот систем — 435 

315. Препорака за понатамошната работа на 
сузбивањето на криминалот и на некои 
Други општествено штетни пој ви — — 438 

316. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдувањето и расподелбата на доходот 
на погоните на стопанските организации 
што изведуваат инвестициони работи во 
странство — — — — — — — — 439 

317. Решение за интересната стопа за креди-
тот даден на Собранието на град Белград 
во 1962 година за изградба на комунал-
ни објекти во Нов Белград — — — — 440 

318. Решение за интересната стопа за креди-
тот што, му се дава на Собранието на 
град Белград во 1964 година за изградба 
на комунални објекти во Нов Белград — 440 

319. Правилник, за измени на Правилникот за 
здравствениот надзор над предметите за 
општа употреба — — — — — — — 440 

320. Н а р е ђ а за дополненија на Наредбата за 
минимумот на средствата со кои стопан-
ската организација мора да располага за 
вршење ндворешнотрговски работи — — 440 

321. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за Тарифата за наплата на ж и -
говината и други надоместоци за пре-
глед и типско испитување на мерила — 441 

322. Наредба за определување на установите 
за вршење суперанализи на предмети за 
општа употреба — — — — — — — 442 

323. Упатство за примена на Тарифата на 
максималните провизии и надоместоци за 
услугите во вршењето на кредитните и 
други банкарски работи врз вонредните 
отплати на кредитите за почетниот фонд 
на обртните средства — — — — — 422 

324. Упатство за измена и дополнение на 
Упатството за општествените средства 
што можат да се орочуваат к а ј банките 
и да се користат за вложување во обвр-
зници и благајнички записи — — — 442 

325. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за превоз на стоки по пругите на 
Југословенските железници — — — 443 

326. Договор за социјално осигурување на све-
штениците на баптистичките цркви — 444 

327. Договор за социјално осигурување на 
свештениците на старокатоличките цркви 446 

328 Договор за социјално осигурување на 
артистите — — — — — — — — 459 


