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524. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот 
за стопанско-планските мерки во 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЕЗОНСКО ПОКАЧУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ЈАГЛЕНОТ 

1.. Рудниците на јаглен можат цените по кои го 
продавале јагленот до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука да ги зголемат по исклучок~за 5°/о. 
Ова зголемување на цените се однесува на сите ко-
личини јаглен што рудниците на јаглен ќе ги испо-
рачат од 1 ноември 1964 година до 31 март 1965 година. 

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа од-
лука донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
општи стопански работи. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Р. п. бр. 139 
12 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

525. 

Врз основа на членот 108 став 1 и чл. 138 и 142 од 
Основниот закон за рударството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/64), во согласност со сојузниот секре-
тар за труд, сојузниот секретар за индустрија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКО-ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРИ 
РАБОТАТА НА ПОВРШИНСКИТЕ ОТКОПИ НА' 
ЈАГЛЕН, МЕТАЛНИ И НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ 
t 

Член 1 
Во Правилникот за техничко-заштитните мерки 

при работата на површинските откопи на јаглен, ме-
тални и неметални минерални суровини („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/61) називот на правилникот се 
менува и гласи: 

„Правилник за техничките мерки и за заштитата 
на работа при работата на површинските откопи на 
јаглен, метални и неметални мине^лни суровини". 

Член 2 
Во членот 1 на правилникот зборовите: „о тех-

ничко-заштитним мерама" се заменуваат со зборо-
вите: „о техничким мерама и о заштити на раду". 

Член 3 
Во членот 2 ставот 2 се брише. 

4 Член 4 
Во членот 3 по зборот: „обухваќене" зборот: „тех-

ничким" се брише. 

Член 5 
Во Прописите за техничко-заштитшгге мерки при 

работата на површинските откопи на јаглен, метални 
и неметални минерални суровини (Додаток на „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 18/61) што се составен дел 
на правилникот од членот 1 на овој правилник, на-
зивот на прописите се менува и гласи: + 

„Прописи за техничките мерки м за заштитата 
на работа при работата на површинските откопи на 
јаглен, метални и неметални минерални суровини". 

Член 6 
Во членот 1 став 1 на прописите зборовите: „тех-

ничко-заштитне мере" се заменуваат со зборовите: 
„техничке мере и заштита на раду". 

Ставот 2 се брише. 

Член 7 
По членот 1* се додава нов член 1а, кој гласи: 
„Отварање (откривање) лежишта корисне мине-

ралне супстанци је и њено добијање, као и радови 
на реконструкции површинских откопа или њихо-
вих делова, могу се вршити само на основу одо-
брених пројеката и планова радова (чл. 61. до 67. 
Основног закона о рударству). 

У одобреним пројектима и плановима, као и у 
шемама, морају бити решена питања откривања 
лежишта, метода откопавања, остављања сигурно-
сних стубова, локације и уређења јаловишта, мини-
рања, транспорта и мера колективне и личне за-
штите радника и сигурности погона." 

Член 8 
Во членот 9 зборовите: „прописи о хигијенско-

техничким заштитним мерама" се заменуваат со збо-
ровите: „прописи о техничим мерама и о заштити на 
раду"« 

Член 9 
Во членот 12 се додава нов став 2, кој гласи: 
„О обустави рада управник површинског откопа 

дужан је одмах обавестити надлежни орган рударске 
инспекције и инспекције рада." 

Член 10 
Во членот 13 став 3 зборовите: „чланом 87. ста© 2. 

Закона о рударству" се заменуваат со зборовите: 
чланом 74. став 2. Основног закона о рударству". 

Член 11 
Во членот 18 став 2 на крајот точката се замену* 

ва со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „ако 
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рударска организација постави такав захтев и под-
несе потребну техничку документацију/'. 

Член 12 
Во членот 20 став 1 по зборот: „лице" се додаваат 

зборовите: „од стране управника површинског 
откопа". 

Член 13 
Во членот 54 став 1 зборовите: „Рударски ин-

спекторат може одобрити" се заменуваат со зборо-
вите: „Управник површинског откопа, у сагласности 
еа главним техничким руководиоцем рударске орга-
низације може одредити", а зборовите: „и ревидира-
но^' се бришат. 

Член 14 
Во членот 89 помеѓу ставот 2 и ставот 3 се става 

наслов: „Члан 90.", така што ст. 3, 4 и 5 на членот 89 
да сочинуваат член 90. 

Член 15 
Во членот 8 зборовите: „са рударским инспекто-

ратом" се заменуваат со зборовите: „са органом ру-
дарске инспекције и инспекције рада". 

Во членот 18 став 2, членот 24 став 3, членот 25 
став 1, членот 29 ст. 1 и 5 и членот 34 зборовите: 
„рударски инспекторат" се заменуваат со зборовите: 
„орган рударске инспекције по прибављању мишље-
ња органа инспекције рада". 

Вз другите одредби зборовите: „рударски инспек-
торат" & заменуваат со зборовите: „орган инспекције 
рада". 4 

Член 16 , 
Во членот 115 став 2 зборовите: „орган управе 

среског народног одбора" се заменуваат со зборовите: 
„срески орган управе". 

Член 17 
По членот 117 се додава нова глава IX со членот 

118, кои гласат: 
„IX. Надзор од стране органа рударске инспек-

ције и инспекције рада. 
Члан 118. 

Органи рударске инспекције врше надзор над 
применом одредаба чл 1а, 3, 8, 11. до 13, 16, 18, 24, 
25, 29, 32 и 34. ових прописа. 

Органи инспекције рада врше надзор над при-
меном осталих одредаба ових прописа." 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр, 08-310/68-64 
3 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. p. 

526. 
Врз основа на членот 108 став 1 и чл. 138 и 142 

од Основниот закон за дударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23'64), БО согласност со сојузниот се-
кретар за труд, сојузниот секретар за индустрија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА -ХИГИ^НСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ 
МЕРКИ ПРИ РУДАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Правилникот за хигиенско-техничките за-

штитни м^рки при рударските подземни работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/63) називот на 
правилникот се менува и гласи: 

„Правилник за техничките мерки и за зашти-
тата на работа при рударските подземни работи". 

Член 2 
Во членот 1 од правилникот зборовите: „хиги-

јенско-техничке заштитне мере одређене Технич-
ким прописима о хигијенско-техничким заштитним 
мерама при рударским подземним радовима" се за-
менуваат со зборовите: „техничке мере и мере за-
штите на раду одређене Прописима о техничким 
мерама и о заштити на раду при рударским под-
земним радовима". 

Член 3 
Во членот 2 став 1 зборовите: „Техничких про-

писа о хигијенско-техничким заштитним мерама" 
се заменуваат со зборовите: „Прописа о техничким 
мерама и о заштити на раду". 

Во ставот 2 зборовите: „рударски инспекторат" 
се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада, 
у сагласности са органом рударске инспекције"-. 

Член 4 
Во Техничките прописи за хигиенско-технич-

ките заштитни мерки при рударските подземни ра-
боти (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/63), кој е составен дел на правилникот од членот 
1 на овој правилник, називот на прописите се ме-
нува и гласи: 

„Прописи о техничким мерама и о заштити на 
раду при рударским подземним радовима". 

Член 5 
Во членот 12 став 2 на прописите по зборот: 

„искусни" запирката се брише, а зборовите: „одва-
жни и довољно јаки" се заменуват со зборовите: 
„и поуздани". 

Член 6 
Во членот 15 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „или од њега овлашћено стручно лице". 
Член 7 

Во членот 20 по зборот: „погона" се брише за-
пирката и се додаваат зборовите: „или од њега о-
влашћеног лица,". 

Член 8 
Во членот 22 ст. 1 и 3 зборовите: „према упут-

ству рударског инспектората" се бришат. 

Член 9 
Во членот 33 став 1 зборовите: „само ако се раз-

боли или повреди," се заменуваат со зборовите: 
„изузетно из оправданих разлога а по предходној 
дозволи надзорног органа,". 

- Член 10 
Во членот 34 точка 2 по зборот: „прописаних" 

се додаваат зборовите: „и наређених". 

Член 11 
Во членот 35 став 2 по зборот: „наређењу" се 

додаваат зборовите: „или одобрењу". 

Член 12 
Во членот 57 став 1 по зборот: „предузимаш* 

се додаваат зборовите: „све потребне4'. 

Член 13 
Во членот 97 ставот 3 се брише. 

Член 14 
Во членот 98 ставот 2 се брише. 

Член 15 
Во членот 108 став 5 зборовите* „ван јамских 

просторија којима се врши превоз материјала и 
крећу људи," се заменуваат со зборовите: „у јами 
којима се не врши превоз материјала и којима се не 
крећу људи". 
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Член 16 
Во членот 114 став 1 по зборот: „погона" се до-

даваат зборовите: „или од њега овлашћено лице" 

Член 17 
Во членот 150 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Превоз људи челичним чланкастим транспор-

терима дозвољен је само уз посебне сигурносне уре-
ђаје и мере, по одобрењу органа инспекције рада.14 

Член 18 
Во членот 155 став 4 по зборот: „јами" точката 

се заменува со запирка и по тоа се додаваат збо-
ровите: „е тим да код локомотива на нафту није 
дозвољена употреба ручне светиљке са отвореним 
пламеном.". 

Член 19 
Во членот 159 став 1 на крајот се додава нова 

реченица: „Како приколица може послужити и 
празан вагонет." 

Член 20 
Во членот 194 став 1 на обете места зборовите: 

„на њима" се заменуваат соѓ зборовите: „на тим на-
возиштима". 

Член 21 
Во членот 198 се брише ставот 2. 

Член 22 
Членот 212 се брише, 

Член 23 
Во членот 272 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „и налазе уписивати у евиденцију уређаја 
за гашење пожара". 

Член 24 
Во членот 295 став 2 на крајот се додава нова 

реченица: „Ако су каишеви израђени од матери-
јала који може проузроковати статички електри-
цитет, треба предузети одговарајуће сигурносне 
мере да се спречи опасност експлозије." 

Член 25 
Во членот 328 став 2 по зборот: „гасова" зборот: 

„и" се заменува со зборот: „или". 

Член 26 
Во членот 349 став 3 зборот: „бензинске" се 

брише. 

Член 27 
Во членот 354 став 5 зборовите: „одобрен од 

рударског инспектората" се заменуваат со зборо-
вите: „предат на увид органу инспекције рада". 

Член 28 
Во членот 384 став 2 зборот: „појавио" се заме-

нува со зборовите: „појавило самозапаљење или". 

Член 29 
Во членот 403 став 3 на крајот точката се за-

менува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: 
„узимајући у обзир и опасности које могу настати 
услед неблаговременог затварања пожара.". 

Член 30 
Во членот 419 точка 3 зборовите: „рударски ин-

спекторат" се заменуваат со зборовите: „орган ин-
спекције рада и орган рударске инспекције", 

Член 31 
Во членот 433 став 2 по зборот: „стубова" се 

става запирка и се додаваат зборовите: „ако нису 
пројектима из члана 3 ових прописа одређени,1 

Член 32 
Во членот 437 зборовите: „рударском инспекто-

рату" се заменуваат со зборовите: „органу инспек-
ције рада и органу рударске инспекције". 

Член 33 
Во членот 476 став 3 зборовите: „електроенер-

гетског инспектората" се заменуваат со зборовите: 
„органа инспекције рада и електроенергетске ин-
спекције". 

Член 34 
Во членот 532 се брише ставот 3. 

Член 35 
Во членот 534 се брише ставот 4. 

Член 36 
Во членот 50, членот 98 став 1, членот 116 став 

4, членот 472 став 1, членот 475 став 1 и членот 476 
ст, 1 и 2 зборовите: „рударски инспекторат" во раз-
лични падежи се заменуваат со зборовите: „орган 
рударске инспекције" во соодветен падеж. 

Во членот 433 став 2 зборовите: „рударским ин-
спекторатом" се заменуваат со зборовите: „органом 
инспекције рада, коју сагласност орган инспекцијо 
рада даје по прибављању мишљења органа рудар-
ске инспекције". 

Во сите други одредби зборовите: „рударски 
инспекторат" во различни падежи се заменуваат со 
зборовите: „орган инспекције рада" во соодветен 
падеж. 

Член 37 
Во членот 2 зборовите: „члан 107. тачка 2, За-

кона о рударству1' се заменуваат со зборовите: „члан 
90. тачка 2. Основног закона о рударству". 

Во членот 3 став 1 зборовите: „чл. 76. до 80, 
Закона о рударству" се заменуваат со зборовите: 
„чл. 61. до 67. Основног закона о рударству". 

Во членот 3 став 3 зборовите: „чл. 87. до 91. 
Закона о рударству" се заменуваат со зборовите: 
„чл. 74. до 76. Основног закона о рударству". 

Во членот 10 став 2 зборовите: „члан ИЗ. За-
кона о рударству" се заменуваат со зборовите: „члан 
96. Основног закона о рударству". 

Во членот 23 став 1 зборовите: „члан 107. тачка 
7. Закона о рударству" се заменуваат со зборовите: 
„члан 90. тачка 7. Основног закона о рударству". 

Во членот 27 став 1 зборовите: „члана 114. За-
кона о рударству" се заменуваат со зборовите: „чла-
на 97. Основног закона о рударству". 

Во членот 27 став 2 зборовите: „чл. 109, 112. и v 

113. Закона о рударству" се заменуваат со зборо-
вите: „чл. 92, 95. и 96. Основног закона о рударству". 

Во членот 48 став 1 зборовите: „члан 78. За-
кона о рударству" се заменуваат со зборовите: „члан 
65. Основног закона о рударству". 

Член 38 
Во сите одредби зборовите: „ових техничких 

прописа" се заменуваат со зборовите: „ових про-
писа". 

Во сите одредби зборовите: „хигијенско-техни-
чке заштитне мере" се заменуваат со зборовите: 
„мере заштите на раду". 

Член 39 
По членот 576 се додава нова глава XVIII, со 

членот 577, кои гласат: 
„ХУЈИ. Надзор органа рударске инспекције и 

инспекције рада 
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Члан 577. 
Надзор над применом одредаба члана 3, члана 

12. став 1, чл. 39. до 41, члана 43, члана 48. став 
1. и чл. 50, 66, 97, 98, 116. и 472. до 476. ових прописа 
врше органи рударске инспекције. 

Надзор над применом осталих одредаба ових 
прописа врше органи инспекције рада." 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Слу-
жбен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-310/65-64 
3 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. p. 

527. 

Врз основа на членот 108 став 1 и членот 138 и 142 
од Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ'", бр. 23/64), во сагласност со сојузниот се-
кретар за труд, сојузниот секретар за индустрија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ХИГИЕНСКО -ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ 
МЕРКИ ПРИ РАБОТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ 

СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ 
Член 1 

Во Правилникот за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работите на истражување и екс-
плоатација на нафта и земни гасови со длабински ду-
пнатини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/60) називот 
на правилникот се менува и гласи: 

„Правилник за техничките мерки и за заштитата 
на работа при истражување и експлоатација на нафта 
и земни гасови со длабински дупнатини". 

Член 2 
Во членот 1 зборовите: „хигиенско-техничките 

заштитни мерки" се заменуваат со зборовите: „тех-
ничките мерки и заштитата на работа". 

Член 3 
Во членот 2 зборовите; „хигиенско-технички за-

штитни мерки" се заменуват со зборовите: „технички 
мерки и мерки за заштита на работа". 

Член 4 
Во членот 3 став 1 зборовите: „рударскиот ин-

спекторат" се заменуваат со зборовите: „органот на 
рударската инспекција во два примерка". 

Ставот 4 се брише. 

Член 5 
Во членот 8 став 2 зборовите: „мора да ја испита 

стручњак 'определен од страна на рударскиот ин-
спекторат" се заменуваат со зборовите: „мора да ја 
испита стручна установа односно комисија (член 107 
ст. 3 до 5 од Основниот закон за рударството)". 

Член 6 
Во членот 26 став 1 зборовите: „мора да ги испи-

та електротехнички стручњак определен за тоа од 
страна на рударскиот инспекторат" се заменуваат со 
зборовите: ..мора да ги испита стручна установа одно-
сно комисија (член 107 ст. 3 до 5 од Основниот закон 
за рударството)". 

Член 7 
Во членот 46 став 2 реченицата: „За ова испиту-

вање претпријатието мора благовремено да го изве-

сти рударскиот инспекторат, кој може да испрати 
свој инспектор заради присуствување на испитува-
њето." се брише. 

Член 8 
Во членот 86 став 3 зборовите: „органот на упра-

вата на околискиот народен одбор" се заменуваат со 
зборовите: „околискиот орган на управата"'. 

Член 9 
Во членот 89 зборовите: „рударскиот инспекто-

рат" се заменуваат со зборовите: „органот на руд вр-
ската инспекција, по прибавување на мислење од 
органот на инспекцијата на трудот", а зборовите: „со 
органот на управата на околискиот народен одбор" 
се заменуваат со зборовите: ,.со околискиот орган на 
управата". 

Член 10 
Членот 91 се менува и гласи: 
„Надзор над применувањето на одредбите на чл. 

2, 3, 5, 6, 45, 47, 49, 57, 63, 80 и 89 од овој правилник 
вршат органите на рударската инспекција. 

Надзор над применувањето на другите одредби 
од овој правилник вршат органите на инспекцијата 
на трудот." 

* Член 11 
Членот 92 се брише. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 08-310/67-64 
3 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

528. 

Врз основа на членот 108 став 1 и чл. 138 и 142 
од Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/64), во согласност со сојузниот 
секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕВОЗОТ 
НА ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОКНАТА НА 

РУДНИЦИТЕ 
Член 1 

Во Правилникот за Техничките прописи за пре-
возот на луѓе и материјали по окната на рудниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/61) називот на 
правилникот се менув*а и гласи: 

„Правилник за техничките мерки и за зашти-
тата на работа при превозот на луѓе и материјали 
по окцата на рудниците". 

Член 2 
Во чл. 1 и 2 од правилникот зборовите: „Тех-

ничким прописима о превозу људи и материјала 
окнима рудника" се заменуваат со зборовиве: 
„Прописима о техничким мерама и о заштити на 
раду при превозу људи и материјала окнима 
рудника". 

Член 3 
Во членот 2 зборовите: „Правилника о хигијон-

ским и техничким заштитним мерама при рудар-
ском подземном раду („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/47 и 7/48)" се заменуваат со зборовите: „Прописа 
о техничким мерама и о заштити на раду при ру-
дарски подземним радовима (Додатак „Службеног 
листа ФНРЈ", бр. 9/63 и „Службени лист СФРЈ", бр. 
37/64)". 
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Член 4 
.Членот 4 од правилникот се брише. 

Член 5 
Во Техничките прописи за превозот на луѓе и 

материјали по окната на рудниците (Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/61), кои се составен 
дел од правилникот од членот 1 на овој правилник, 
називот на прописите се менува и гласи: 

„Прописи за техничките мерки и за заштитата 
на работа при превозот на луѓе и материјали по 
окцата на рудниците". 

Член 6 
Во членот 2 на прописите по ставот 4 се додава 

нов став 5, кој гласи: 
„Један примерак техничког елабората из става 

2 овог члана орган рударске инспекције доставиће 
надлежном органу инспекције рада." 

Член 7 
Во членот 3 став 1 на крајот точката се заме-

нува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: 
„е тим да у комисију која врши преглед улази и 
представник органа инспекције рада.". 

Член В 
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: * 
„Орган инспекције рада забраниће превоз људи 

окном, кад утврди да извозно постројење или уре-
ђаји за превоз људи више не пружају потребну 
сигурност.". 

Во ставот 2 зборовите: „рударски инспекторат" 
се заменуваат со зборовите: „надлежни орган ин-
спекције рада". 

Член 9 
Во членот 9 став 2 по зборот: „морају" се дода-

ваат зборовите: „одговарати југословенском стан-
дарду и". 

Во ставот 3 по зборот: „хватаљки" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „ако је извозни кош 
снабдевен хватаљкама,". 

Член 1 (f 
Во членот 11 став 1 зборовите: „могу издржати" 

се заменуваат со зборовите: „морају издржати 
најмање". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако извозни кошеви (скипови) немају хватаљ-

ке, вођице треба рачунати само на савијање. При 
томе се узима да се вођице слободно наслањају на 
попречнице и да на њих у њиховој средини између 
попречница дејствује хоризонтална сила. Ова сила 
једнака је 1/12 тежине натовареног извозног коша 
материјалом, као и слојног прибора извозног ужета 
и доњег ужета ако га има. Ако се не врши превоз 
материјала, рачуна се са највећим оптерећењем 
коша људима. При прорачуну узима се дужина 
вођице између средине двеју суседних попречница 
на које се вођица наслања." 

Член 11 
Во членот 16 став 1 на крајот точката се заме-

нува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: 
„ако дозвољена напрезања нису позната (члан 19).". 

Член 12 
Во членот 19 по зборот: „важећим" се додава 

зборот: „граћевинским". 

Член 13 
Во членот 21 став 1 зборовите: „На највишем 

делу слободне висине" се заменуваат со зборовите: 
„У слободној висини". 

Член 14 
Во членот 22 став 1 зборовите: „цо правилу," и 

запирката пред нив се бршшт. 

Член 15 
Во членот 23 став 2 зборовите: „до 30 еш на-

ниже од места на коме се налази у тренутку пре-
кида ужета" се заменуваат со зборовите: „до 50 с т 
наниже од места на коме се налази патос коша, 
кад је кош ударио у одвој нике". 

Член 16 
Во членот 29 став 1 по зборот: „прорачунавању" 

се додаваат зборовите: „осовине бубњева или бо-
бина", а на крајот на ставот се додава нова рече-
ница: „При прорачунавању осовине погонског котура 
Коере треба узети највећу силу која изазива кли-
зање при спуштању терета, уместо силе насилног 
кидања једног ужета." 

Член 17 
Во членот 52 став 2 по првата реченица се 

вметнува нова реченица која гласи: „Конструкција 
коша мора бити тако чврста, да кош може одолети 
Удару у одбојним." 

Член 18 
Во членот 54 по ставот 6 се додаваат два нови 

става кои гласат: 
„Одредбе овог члана не примењују се код изво-

зних система са два или више извозних ужета. 
Код окана дубљих од 500 m орган рударске ин-

спекције, у сагласности са органом инспекције рада, 
може одобрити да и при превозу са једним извоз-
ним ужетом кошеви (скипови) не морају имати хва-
тала е, е тим што ће управник погона пооштрити 
контролу над вршењем испитивања и прегледа из-
возних ужета, опојног прибора и причвршћења уже-
та на бубањ." 

Член 19 
Во членот 57 став 3 зборовите: „од конопл>е или 

коже" се бришат, а на крајот точката се заменува 
со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „а ивице 
копче односно стезаљки морају бити заобљене.". 

Член 20 
Во членот 59 по ставот 6 се додава нов став 7, 

кој гласи: 
„Ако се за нормативе из ст. 3. и 4. овог члана 

доноси југословенски стандард, примењиваће се 
нормативи тог стандарда." 

Член 21 
Во членот 61 став 2 бројот: „0,04°/о" се заменува 

со бројот: „0,06°/о". 

Член 22 
Во членот 71 ставот 1 се менува и гласи: 
„Пре монтирања новог доњег ужета мора се 

одсећи комад дужине најмање 1 m и испитати ради 
утврђивања чврстоће свих жица на затезање (члан 
65. став 2. тачка 1)." 

Член 23 
Во членот 75 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„У оправданим случајевима може надлежни ор-

ган инспекције рада на основу претходног детаљ-
ног прегледа ужета извршеног од стране лица стру-
чног за извозна ужета или овлашћених установа, 
одредити рокове дуже од 3 месеца за одсецање 
ужета и за испитивање одсечених делова.4* 

Член 24 
Во членот 76 став 2 зборот: „опојних" се заме- ' 

нува со зборот: „спољних". , 
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Член 25 
Во членот 83 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
У члану 83. став 1, тачка 1. мења се и гласи: 
„1) један ужетни котур; за извозно постројење 

Коепе један резервни уложак у жљеб погонског 
котура, ако је погонски котур израђен са улошком, 
а Један резервни котур ако је погонски котур без 
улошка;". 

Точката 5 се менува и гласи: 
,.5) два извозна ужета код постројења са буб-

њевмма или бобицама, а Једно извозно уже код 
извозног постројења Коепе, код извозног постројења 
са доњим ужетом — Једно доње уже.". 

Член 26 
Во членот 102 став 4 зборовите: ..које издаје 

рудо реки инспекторат" се бришат. 
Во ставот 5 на крајот се додава нова реченица: 
оправданим случајевима изузетке може одобрити 

надлежни орган инспекције рада." 

Член 27 
Во членот 104 став 2 зборовите: ..рударског ин-

спектората" се заменуваат со зборовите: „органа 
инспекције рада, уз претходно прибављено мишље-
ње органа рударске инспекције". 

Во ставот 3 зборовите: „Рударски инспекторат" 
се заменуваат со зборовите: „Орган инспекције 
рада". 

Член 28 
Во членот 105 став 1 зборовите: „рударски ин-

спекторат" се заменуваат со зборовите: „орган 
инспекције рада, по прибављене^ мишљењу органа 
рударске инспекције". 

Во ставот 2 на крајот се додаваат зборовите: 
ми надлежни орган инспекције рада". 

Член 29 
Во членот 152 се додаваат пет нови ставови, кои 

гласат: 
„Ако због начина дубљења окна није могуће 

израдити стално или привремено одељење за про-
лаз људи, према ставу 1. овог члана, могу се упо-
требити покретне сигурносне челичне лестве, по 
правилу, са леђобраном на којима се радници могу 
извући помоћу витла са машинским погоном. 

Лестве из става 2. ОЕОГ члана треба да буду то-
лико велике да се једним извлачењем лестава могу 
из окна извући сва лица која раде у окну. 

Погонска енергија витла за извлачење леставо 
мора бити независна од погонске енергије извозне 
машине за извлачење материјала (ископине и др.). 

Кочница витла мора имати најмање двоструку 
статичку сигурност у односу на највеће оптерећење 
које се може појавити при извлачењу лестава. Коч-
ница мора кочити бубањ витла и точак предлежаја 
и дејствовати при кретању полуге кочнице'наниже. 

Спој ужета и лестава мора имати најмање де-
сетоструку сигурност у односу на њихово највеће 
статичко оптерећење, бити уређен као код извозних 
кошева и имати вретено које спречава окретање 
лестава." 

Член 30 
Глава XVI со членот 153 се брише. 

Член 31 
Во членот 155 по зборот: ^потребно" запирката 

се заменува со точка, а зборовите: „осим за ужета 
(члан 59)" се заменуваат со нова реченица: ,,3а за-
мену ужета потребно је одобрење органа инспек-
ције рада." 

Член 32 . 
По членот 155 се додава нова глава XIX со 

членот 156, кои гласат: 
..XIX, Надзор од стране органа рударске ин-

спекције и инспекције рада 

Члан 156. 
Надзор над применом одредаба глава I до IX 

и XVIII ових прописа, уколико у тим одредбама 
није изричито одређена надлежност органа инспек-
ције рада, врше органи рударске инспекције. 

Надзор над применом одредаба глава X до XV 
ових прописа, уколико у тим одредбама није из-
рично одређена надлежност органа рударске ин-
спекције, врше органи инспекције рада. 

Орган инспекције рада дужан је најмање је-
дном у три године, у сарадњи са органом рударске 
инспекције, извршити инспекцију целокупног из-
возног постројења и сигурности уређаја за превоз 
људи окнима и контролу да ли се правилно при-
мењују одредбе ових прописа. При вршењу надзора 
мора се проверити и то да ли лица која врше пре-
воз људи познају прописе који се односе на њихов 
делокруг." 

Член 33 
Во членот 58 став 2, членот 72 ст. 2 и 4, членот 

75 ст, 1 и 2, членот 133 став 1 и членот 135 став 2 
зборовите: ^рударски инспекторат" во различни 
падежи се заменуваат со зборовите: „орган инспек-
ције рада" во соодветен падеж. 

Во другите одредби зборовите: ,,рударски ин-
спекторат" во различни падежи се заменуваат со 
зборовите: „орган рударске инспекције" во соодве-
тен падеж. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 08-310,66-64 
3 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 

529» 

Врз основа на точката 4 став 3 од Одлуката за 
попис и проценка на определени основни средства 
на стопанските организации во сообраќајот што не 
се проценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/64), 
во согласност со сојузниот секретар за индустрија, 
сојузниот секретар за општи стопански работи и 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ 

ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕНЕТИ 

1. Стопанските организации во сообраќајот и 
други стопански организации врз кои се пренесени 
основните средства што биле користени од органите 
на управата надлежни за работите на јавните па-
тишта, луките, пристаништата и аеродромите, што 
Ершат попис и проценка на определени основни 
средства врз основа на одредбите од Одлуката за 
попис и проценка на определени основни средства на 
стопанските организации во сообраќајот што не се 
проценети, ќе ја применуваат при пописот и про-
ценката на тие основни средства посебната Номен-
клатура на определени основни средства на сто-
панските организации во сообраќајот што по се 
проценети, со ценовникот, нормативите на просеч-
ниот век на траењето и нормативите за ув рд уганде 
на степенот на физичка истрошеност на тие основни 
средства (во понатамошниот текст: Номенклатурата*, 
која е отпечатена во Додатокот на „Службен лист 
на СФРЈ" и е составен дел од оваа наредба. 
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Како определени основни средства од ставот 1 
на оваа точка се подразбираат основните средства 
наведени во точката 1 од Одлуката за попис и про-
ценка на определени основни средства на стопан-
ските организации во сообраќајот што не се про-
ценети, и тоа: јавни патишта; тунели, галерии, 
мостови, вијадукти и надвозници на јавни патишта; 
оперативни брегон , лукобрани и оперативни по-
вршини; изградени површини и земјишта на аеро-
дроми. 

2. Ако некои основни средства од точката Ч на 
оваа наредба или некои предмети што влегуваат во 
составот на тие основни средства не се опфатени 
со Номенклатурата од точката 1 став 1 на оваа 
наредба, ќе се применува номенклатурата на основ-
ните средства која е составен дел од Упатството 
за проценка на основните средства во стопанството, 
донесено од страна на Централната комисија за про-
ценка на основните средства на 18 мај 1953 година 
и одобрено со Решението за одобрување Упатството 
за проценка на основните средства во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53). 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат делови од номенкла-
турата на основните средства што е наведена во 
точката 2 од оваа наредба, доколку се однесуваат 
на определени основни средства стопанските 
организации од точката 1 на оваа наредба. 

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

Бр. 41-58/64-6 
9 септември 19Т54 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Це гивиќ, е. р. 

530. 

Врз основа на точката 7 од Одлуката за форми-
рање на цените и за уплатување на разликите во 
цените за определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/64), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за фор-
мирање на цените и за уплатување на разликите во 
цените за определени производи (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/64) по точката 6 се додава нова точка 
6а, која гласи: 

. „6а. Претпријатијата што произведуваат масло за 
јадење ќе ја уплатуваат разликата во цената од точ-
ката 2 став 1 под 4 од Одлуката и за маслото про-
изведено по влегувањето во сила на таа одлука од 
сурово соино масло од увоз затечено на залихи на 
денот на пописот или затечено на пат на денот на 
пописот, како и за маслото што им е фактурира!!© од 
15 септември 1964 година." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-3558/1 
9 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 

53i. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за опре-
делување посебна премија за семе од високородни 
сорти пченица и 'рж во 1964 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/64) во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ПРЕМИЈА ЗА 
СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ НА ПЧЕНИЦА 

И 'РЖ ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските -организации што се занимаваат 
со земјоделско производство (во понатамошниот 
текст: корисниците на премијата) ја остваруваат 
посебната премија од точ. 1 и 2 на Одлуката за 
•определување посебна премија за семе од високо-
родни сорти пченица и 'рж во 1964 година (во пона-
тамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање 
за премија до филијалата на Народната банка 
како основна организациона единица на Службата 
на општественото книговодство при која имаат 
жиро-сметка. 

2. Кон барањето за посебна премија за семе од 
високородни сорти пченица од точката 1 на Одлу-
ката корисниците на премијата ја прилагаат доку-
ментацијата пропишана во точката 2 од Наредбата 
за примена на Одлуката за определување посебна 
премија за семе од високородни сорти пченица во 
1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/64) и 
своја потврда која содржи податок за хектолитар-
ската тежина на меркантилната пченица што ја 
презеле со замена. 

Документацијата' од ставот 1 на оваа точка ко-
рисниците на премијата ја прилагаат и кон бара-
њето за посебна премија за семенска 'рж — од 
точката 1 на Одлуката. 

3. Кон барањето за посебна премија од точката 
2 на Одлуката корисниците на премијата прилагаат: 

1) доказ за потеклото на семето; 
2) своја потврда дека семето од високородни 

сорти на пченица односно семенска 'рж ја употре-
биле за сопствена сеидба во економската 1964/1965 
година; 

3) атест издаден од овластена установа за кон-
трола на семе односно заверен препис од атестот; 

4) пресметка на посебната премија. 
Како доказ за потеклото на семето (семе од 

високородни сорти на пченица односно семенска 
'рж) служи сопствена потврда ако е семето од 
сопствено производство, односно фактура ако е 
семето набавено за сеидбата во економската 1964/1965 
година. 

4. Како семе од високородни сорти на пченица 
се подразбира семе од сортите наведени во точката 
3 на Наредбата за примена на Одлуката за опреде-
лување посебна премија за семе од високородни 
сорти пченица во 1964 година. 

Како семенска 'рж од точката 1 на Одлуката 
се подразбира семе од следните сорти ж : Pektus, 
Pektus tetraploidna, Hatvan; Новосадска селекција и 
од други високородни сорти за кои се добива атест. 

Посебна премија може да се одобри ако во 
атестот наведената сорта на семенска стока му 
одговара на називот на една од сортите на пченица 
од ставот 1 односно 'рж од ставот 2 на оваа точка. 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за посебна премија 
во поглед на пресметувањето на премијата и доку-
ментацијата е точно, го одобрува износот/на преми-
јата во корист на жиро-сметката на корисникот на 
премијата, а на товар на сметката бр. 630-28 • 
Посебна премија за семе од високородни сорти на 
пченица и 'рж. 

6. Корисниците на премијата се должни во 
своето книговодство да водат уредна и прегледаа 
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евиденција за остварените посебни премии според 
одредбите на Одлуката и оваа наредба. 

7, Посебната премија од точката 1 на Одлуката 
може да се исплатува само за семе од високородни 
сорти на пченица односно 'рж што е заменето за 
меркантилна пченица односно 'рж и испорачано до 
30 ноември 1964 година заклучно. 

8, Ако кон барањето за посебна премија се 
прилага препис од атест тој мора да биде потпишан 
од овластените лица и на него мора" да има втиснат 
печат на корисникот на премијата. 

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

' Бр. 6-443-169/64 
3 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 

532. 

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 
од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46 и 29/47). сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА 

Се одобрува основањето и работата на Југосло-
венската заедница за унапредување на заштитата 
при работата, според поднесените правила усвоени 
на основачкото собрание на Заедницата одржано на 
17 јуни 1964 година во Белград. 

Седиштето на Заедницата е во Белград, а деј-
носта на Заедницата се простира на целата тетзито-
рија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Б-3 бр. 0230-18 
2 септемБои 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

533. 

Врз основа на точката 8 став 2 под 2 од Одлу-
ката за попис и проценка на определени основни 
средства на стопанските организации во сообраќа-
јот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/64). Комисијата за спроведување на пописот и 
проценката на определени основни средства на сто-
панските организации во сообраќајот што не се 
проценети пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕН-
КАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СООБРА-

ЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕНЕТИ 

Г> ПРЕДМЕТ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА 
1. На попис и проценка врз основа на Одлу-

ката за попис и проценка на определени основни 
средства на стопанските организации во сообра-
ќајот што не се проценети (во понатамошниот текст: 
Одлуката) подлежат определени основни средства 
на стопанските организации во сообраќајот што се 
основани според Законот за претпријатијата за па-
тишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62), 

Законот за искористувањето на луките и приста-
ништата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61) и 
Законот за искористувањето на воздухопловните 
пристаништа („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/64), 
како и другите стопански организации врз кои се 
пренесени такви определени основни средства што 
биле користени од органите на управата надлежни 
за работите на јавните патишта, лу ките и пристани-
штата и аеродромите. 

На попис и проценка подлежат и определени 
основни средства на стопанските организации од 
ставот 1 на оваа точка кои на денот на пописот и 
проценката се наоѓаат во изградба односно во по-
стапка на ликвидација. 

2. Единица на пописот и проценката е стопан-
ската организација од точката 1 на ова упатство 
со сите свои погонски и деловни единици без оглед 
каде се наоѓаат тие, како и самостојна погонска 
односно деловна единица што има посебна жиро-
-сметка. 

3. Со попис и проценка се опфаќаат ка ј сите 
единици на пописот и проценката следните основни 
средства затечени на 30 септември 1964 година, 
и тоа: 

1) јавни патишта; 
2) тунели, галерии, мостови, вијадукти и над-

возници на јавни патишта; 
3) оперативни брегови, лукобрани и оперативни 

површини во луки и пристаништа; 
4) изградени површини и земјишта на аеро-

дроми, 
а кои биле исклучени од проценката според 
точката 3 став 2 на Одлуката за проценка на основ-
ните средства на новооснованите стопански органи-
зации во сообраќајот што не се проценети („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/62). 

Како основни средства од ставот 1 на оваа точ-
ка се подразбираат и основните средства вон упо-
треба како и основните средства во изградба. 

4. Основните средства од точката 3 на ова упат-
ство што ќе бидат пренесени врз стопанските орга-
низации од точката 1 на ова упатство по изврше-
ниот попис и проценка, односните стопански орга-
низации ќе ги попишат и проценат во рок од 30 
дена од денот на пренесувањето, на начинот и спо-
ред постапката што се предвидени со Одлуката и 
со ова упатство. 

5. Основните средства од точката 3 на ова 
упатство што по 1 јануари 1962 година се изгра-
дени и пренесени врз стопанската организација од 
точката 1 на ова упатство, основните средства што 
стопанската организација ги изградила од сопстве-
ни средства по 1 јануари 1962 година, како и основ-
ните средства што се наоѓаат во изградба, стопан-
ските организации ќе ги попишат според одредбите 
од точката 3 на Одлуката, а по цените по кои тие 
средства се изградени односно по кои се градат. 

Ако стопанската организација од точката 1 на 
ова упатство не располага со документација за 
вредноста на таквите основни средства и не е во 
можност да. ја прибави истата, ќе изврши проценка 
на тие средства според одредбите од точката 2 на 
Одлуката, 

II. ВРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС И ПРОЦЕНКА 
6. Пописот и проценката на основните средства 

од точ.\ 3 и 5 на ова упатство, затечени во едини-
ците на пописот и проценката на 30 септември 1964 
година, ќе се извршат во времето од 1 октомври до 
15 декември 1964 година. 

Првата фаза на пописот и проценката започ-
нува на 1 октомври а се завршува на 31 октомври 
1964 година и во неа се врши пописот на основ-
ните средства. 

Втората фаза на пописот и проценката започ-
нува ка 1 ноември а се завршува на 15 декември 
1964 година и во неа се вршат сите дејствија што 
се однесуваат на проценката на попишаните основ-
ни средства. 
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III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ 
И ПРОЦЕНКАТА 

7. Органи за спроведување на пописот и про-
ценката се: 

1) комисијата што врз основа на точката 8 од 
Одлуката ја формира сојузниот секретар за сообра-
ќа ј и врски од претставници на Сојузниот секрета-
ријат за општи стопански работи, Сојузниот секре-
таријат за финансии, Сојузниот секретаријат за 
индустрија, Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски, Државниот секретаријат за народна одбра-
на, Сојузниот завђд за стопанско планиање, Со-
јузниот завод за статистика, Службата на опште-
ственото книговодство и Сојузната стопанска ко-
мора. 

Оваа комисија, покрај задачите наведени во 
точката 8 став 2 на Одлуката, ја приготвува и им 
ја предлага на определени органи на управата но-
менклатурата со ценовникот на основните средства 
што се предмет на пописот и проценката, со нор-
мативи на просечниот век на траењето и со нор-
мативи за утврдување на степенот на физичката 
истрошеност на одделни основни средства; 

2) комисиите што заради спроведување на по-
писот и проценката ги основаат републичките ор-
гани на управата надлежни за работите на сообра-
ќајот, во врска со точката 8 став 2 под 6 на Одлу-
ката. 

Овие комисии * соработуваат со комисијата што 
ја формирал сојузниот секретар за сообраќај и 
врски и им даваат помош на посебните комисии фор-
мирани од страна на работничкиот совет на стопан-
ските организации што се единици на попис и 
проценка; 

3) посебната комисија што врз основа на точ-
ката 5 на Одлуката ја формира работничкиот со-
вет на стопанската организација што е единица на 
попис и проценка (во понатамошниот текст: посеб-
на комисија), заради вршење попис и проценка. Во 
состав на посебната комисија влегува, како нејзин 
член, и претставник на заедницата на претприја-
тијата, односно претставник на републичката сто-
панска комора ако не е формирана заедница. 

Посебната комисија врши попис и проценка во 
стопанската организација како единица на попис 
и проценка според одредбите од ов>а упатство. 

IV. ПРИНЦИПИ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА 
8. Сите единици на попис и проценка се должни 

во времето определено во точката 6 од ова упат-
ство да извршат попис и проценка на сите свои 
основни средства кои според Одлуката се предмет 
на попис и проценка. 

Пописот и проценката се вршат записнички. 
Податоците за пописот и проценката се внесуваат 
во основниот образец за попис и проценка на опре-
делени основни средства (ПОС-1) и во сводниот 
образец за попис и проценка на определени основ-
ни средства (ПОС-2), кои се напечатени кон ова 
упатство и се негов составен дел., 

9. Пописот и проценката на основните сред-
ства се вршат поединечно за секое основно средство. 

Поединечните предмети на пописот и процен-
ката ги сочинуваат следните основни средства од-
носно делови на основни средства: 

1) ка ј јавни патишта: земјиште, долни строј, 
горни" строј, опрема на патот, мостови, надвозници, 
подвозници, тунели, галерии и други објекти на 
целата должина па еден пат на подрачјето на 
единицата на попис и проценка; 

2) ка ј луки: објекти за осигурување н,а брего-
вите, оперативни брегови масивни, оперативни бре-
гови расчленети, оперативни површини, лукобрани 
и темелни каменомети; 

3) ка ј пристаништа: вертикални брегови, полу-
вертикални брегови, коси брегови, полукоси бре-
гови и оперативни површини; 

4) ка ј аеродроми: излетно-слетни патеки, за-
штитен појас на излетно-слетна патека, рулни па-

теки и платформи, тревни патеки, органи за одвод 
на атмосферска вода, паркинг-простори за авто-
мобили и парковски површини на аеродроми. 

10. Пописот и проценката на основните сред-
ства се врши според посебната Номенклатура на 
определени основни средства на стопанските орга-
низации во сообраќајот што не се проценети, со 
ценовникот, со нормативите на просечниот век- на 
траењето и со нормативите за утврдување на сте-
пенот на физичката истрошеност на тие основни 
средства (во понатамошниот текст: Номенклатурата), 
што е пропишана со Наредбата за утврдување на 
номенклатурата на определени основни средства 
на стопанските организации во сообраќајот што не 
се проценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64), 
освен основните средства наведени во точката 5 од 
ова упатство кои се проценуваат според одредбите 
од таа точка. 

11. Земјиштето посебно се попишува и проце-
нува без оглед дали на него се изградени објекти 
или не се изградени. (На пример: земјиште ка ј 
јавни патишта се попишува и се проценува к^ко 
посебно основно средство, било да се наоѓа под 
пат, било да се наоѓа покрај пат). 

Земјиштето се проценува по единствена цена 
од 20 динари за еден квадратен метар, во смисла 
на точката 3 став 4 од Одлуката за спроведување 
на ревалоризацијата на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/62 и 53/62). 

Вредноста на земјиштето стекнато врз основа 
на договор за купопродажба или врз основа на ре-
шение за експропријација, се определува според 
цената утврдена во договорот односно определена 
во експропријационата постапка. 

Ако стопанската организација не располага со 
документација за вредноста на земјиштето^ од 
ставот 3 на оваа точка цената на земјиштето ќе ја 
утврди таа според ставот 2 на оваа точка. 

12. Со проценката на основните средства се утвр-
дува набавната и сегашната вредност на основните 
средства. 

Набавната вредност на основно средство се 
утврдува, при проценката, со примена на цената 
определена во Номенклатурата. 

Набавната вредност на основните средства од 
точката 5 на ова упатство се утврдува на начинот 
предвиден во таа точка. 

Сегашната вредност на основно средство му 
одговара на оној дел на неговата полна набавна 
вредност кој му е сразмерен на неговиот проценет 
уште можен преостанат век на траењето во однос на 
просечниот век на траењето. 

Врз основа на одредбите од делот II на Но-
менклатурата сегашната вредност на основните 
средства не може, да се определило износ помал 
од 15% од набавната вредност на тие средства, ос-
вен за основните средства — оперативни брегови 
и лукобрани во луките и оперативни брегови во 
пристаништата, за кои основни средства не може 
да се определи сегашната вредност во износ по-
мал од 10% од нивната набавна вредност. 

13. Просечниот век на траењето на основното 
средство се утврдува според Номенклатурата. 

Уште можниот преостанат век на траењето на 
основното средство го утврдува посебна комисија 
според физичката способност на основното средство 
т. е. опрема тоа во каква состојба се наоѓа тоа, без 
оглед на изминатото време на употреба. Не може 
да се определи уште можен век на траење подолг 
од просечниот век на траењето што е пропишан 
за односното основно средство. Исто така, не можат 
да се определат како уште можен век на траење 
помал број години отколку што изнесува разликата 
помеѓу пропишаниот просечен век на траењето на 
тоа основно средство и неговото фактично досе-
гашно траење, имајќи ја при тоа предвид и одред-
бата од точката 12 став 5 на ова упатство. 
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За утврдуваше на физичката способност на 
основно средство се зема предвид годината на из-
градбата односно годината на последната рекон-
струкција на основното средство. 

14. Сегашната вредност на основно средство се 
утврдува со намалување на неговата набавна вред-
ност зависно од просечниот век на траењето про-
пишан за соодветната група основни средства, со 
тоа што просечниот век на траењето може да се 
коригира според степенот на неговата конкретна 
физичка истрошеност. Физичката истрошеност на 
односното основно средство ја утврдува посебна ко-
мисија придржувајќи се за нормативите што се про-
пишани со Номенклатурата. 

Сегашната вредност се пресметува по пат на 
следната формула: 

т 
Св = Нв . — 

тц 
При што е: 
Св = сегашна вредност на основното средство, 
Нв = набавна вредност на основното средство, 
тп = просечен век на траењето пропишан за од-

делна категорија основно средство, и 
т = преостанат односно проценет уште можен век 

на траењето, во рамките на пропишаните 
нормативи за утврдување на степенот на фи-
зичката истрошеност. 

П р и м е р и : , 
а) за случај уште да не истекол просечниот 

-век на траењето: 
Нв = набавната вредност изнесува 100 милиони 

динари, 
тп == просечниот век на траењето изнесува 50 

години, 
т = преостанатиот век на траењето изнесува 40 

години со оглед на тоа дека е ова средство 
во употреба 10 години, 

Св = сегашната вредност се пресметува на след-
ниот начин: 

т 40 
Св =» Нв . = 100,000.000 . = 100,000.000 . 0,8 =. 

тп 50 
- 80.000.000 динари 

што значи дека е сегашната вредност утврдена на 
80,000.000 динари: 

б) за случај да истекол просечниот век на 
траењето: 

Нв = набавната вредност изнесува 100,000.000 динари, 
тп = просечниот век на траењето пропишан за 

категоријата основни средства во која спаѓа 
односното основно средство — изнесува 50 
години. Наведеното основно средство е во 
употреба 120 години, 

т = уште можниот век на траењето е проценет 
на 5 години. Меѓутоа, сообразно со пропи-
шаниот норматив за утврдување на степе-
нот на физичката истрошеност, кој во овој 
пример не може да биде помал од 15% од 
пропишаниот век на траењето, произлегува 
дека преостанатиот век на траењето е 7,5 
години. 

Св = сегашната вредност се пресметува на след-
ниот начин: 

Св = Нр . Т = 100,000.000 . 7 , 5 = 100,000.000 • 0,15 = 
тп • 50 

= 15,000.000 динари __ 
што значи дека сегашната вредност е утврдена на 
15,000.000 динари, додека набавната вредност из-
несува 100,000.000 динари. 

15. При пописот и проценката, посебната коми-
сија треба да се придржува и за следното: 

1) дел од пат кој преминува низ населба а 
претставува основно средство на претпријатие за 
патишта, се попишува и се проценува по елемен-
тите и по пената што се однесуваат на делот на 
тој пат кој води до населбата; 

2) горниот строј на патот на мостови и во тунели 
се попишува и се проценува заедно со горниот 
строј на односниот пат на кој се надоврзува тој 
објект; 

3) објектите на патишта изградени за сообраќај 
во две нивоа (надвозници, подвозници и котелци) 
се попишуваат и се проценуваат кон оној пат за-
рад pi чија потреба односно безбедност се изградени; 

4) во случаите кога мостот е граничен помеѓу 
две претпријатија за патишта, како и во случаите 
кога мостот служи за комбиниран- сообраќај же -
лезнички и друмски, пописот и проценката на тој 
објект се врши ка ј онаа стопанска организација 
врз која тој објект во целина или делумно е пре-
несен на користење и управување; 

5) деловите од. неизграден брег на луки или 
пристаништа, кои на стопанските организации им 
се предадени на користење врз основа на членот 
16 став 3 од Законот за искористувањето на лу-
ките и пристаништата, не се попишуваат и не се 
проценуваат ако не се водат како основни средства 
на тие стопански организации. 

V. ПОСТАПКА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА 
16. Во првата фаза на пописот и проценката во 

единицата на пописот и проценката дефинитивно 
се средува и проверува сета приготвена докумен-
тација и се пополнува образецот ПОС-1. За таа 
цел посебна комисија особено ги врши овие работи: 

1) ги проверува и ги дополнува податоците по-
требни за извршување на пописот и проценката 
(податоци за премерот, карти, планови, катастар, 
ситуации, решенија за преносот односно за приба-
вување основни средства и ел.); 

2) врши попис — инвентура на сите основни 
средства што се предмет на пописот и проценката 
(премерување, пребројување и поблиско опишува-
ње на основното средство со цел за негово с в р з у -
вање во пописните листи според соодветните шиф-г 
ри, називи и технички карактеристики пропишани 
во Номенклатурата); 

3) ја проценува фактичната состојба на основ-
ното средство во моментот на пописот за да се утврди 
конечно, во втората фаза на пописот и проценката, 
уште можниот век на траењето на тоа основно 
средство; 

4) ги пополнува пописните, листи односно обра-
зецот ПОС-1 во колоните 1 до 5 и 8 до 10. 

17. Втората фаза на пописот и проценката, во 
која посебната комисија пристапува кон процен-
ка, ги опфаќа следните работи: 

1) проверување и утврдување да ли во обра-
зецот ПОС-1 се внесени сите основни средства дгго 
се предмет на пописот и проценката; 

2) проверување и .утврдување дали основните 
средства се правилно внесени во образецот ПОС-1 
според соодветните шифри, називи и технички ка-
рактеристики пропишани во Номенклатурата; 

3) проверување и утврдување дали се правилно 
применети цениве од Номенклатурата, односно од 
соодветната документација (фактури, ситуации и 
ел.): 

4) проверување и утврдување дани се правично 
применети нормативите на просечниот век на тра-
ењето пропишани во Номенклатурата; 

5) утврдување на вредноста на основните сред-
ства, при што се утврдува за секое основно сред-
ство процентот на физичката способност, сегашна-
та вредност и исправката на вредноста. За таа 
цел комисијата ги исполнува во образецот ПОС-1 
колоните 6, 7, 11, 12 и 13; 

. 6) пополнување на образецот ПОС-2 и составу-
вање на записникот за пописот и проценката. 

VI. ПОПОЛНУВАЊЕ- НА ОБРАСЦИТЕ И СОСТА-
ВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОПИСОТ И 

ПРОЦЕНКАТА 
18. Податоците за пописот и проценката се вне-

суваат во обрасците ПОС-1 и ПОС-2. 
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Образецот ПОС-1 претставува основен образец 
за попис и проценка. Во овој образец се внесуваат 
основните средства поединечно. 

Ако основните средства се меѓу собно функци-
онално поврзани, тие се внесуваат во еден обра-
зец ПОС-1. На пример, за еден јавен пат се соста-
вува односно се пополнува еден образец ПОС-1 и 
во него се внесуваат редум, како посебни позиции, 
сите составни делови на патот кои претставуваат 
поединечни основни средства, и тоа: замјиште. дол-
ни строј, горни строј, опрема- на патот, мостови, 
тунели и други објекти на патот. Исто така, за ма-
сивните оперативни брегови и за сите видови луко-
брани, за кои цените на долната конструкција 
(темелниот каменомет) се дадени посебно, се 
пополнува еден образец ПОС-1, со тоа што 
во него се внесуваат поединечно, како посебни по-
зиции, составните делови на тие функционално 
единствени објекти, т. е. посебно горната конструк-
ција, а посебно темелниот каменомет. 

За основните средства вон употреба се попол-
нува посебен образец ПОС-1, со сите соодветни по-
датоци и во горниот десни агол се испишува озна-
ката: „Основни средства вон употреба". 

Образецот ПОС-2 претставува сведен образец, 
кој се пополнува врз основа на податоците од обра-
зецот ПОС-1 за единица на попис и проценка како 
целина. 

19. Секој лист од обрасците го потпишуваат си-
те членови на посебната комисија. 

20. При пополнувањето на обрасците подато-
ците за основните средства се внесуваат по редот 
ио кој се разврстани' основните средства во Номе-
клатурата, со точна ознака на шифрата и називот. 

Пополнување на образецот ПОС-1 
21. Во првата фаза на пописот и проценката (по-

писот) се пополнува образецот ПОС-1 во 6 приме-
роци и во него податоците ги внесува посебната 
комисија на следниот начин: 

1) во заглавјето на образецот се запишуваат: 
називот на стопанската организација односно на 
самостојната погонска или деловна единица, што е 
единица на попис и проценка; нејзино седиште (ме-
сто); општина, околија и република; гранка и гру-
па на дејноста во која е разврстана стопанската 
организација од Службата на општественото кни-
говодство. Во рубриката „Општи карактеристични 
податоци" се запишуваат суштествените каракте-
ристики и елементи на попишаните основни сред-
ства. Така ка ј јавните патишта се запишува: ка-
тегорија на патот (од I, П, Ш и евентуално IV 
ред); број на патот; назив на патот; вкупна дол-
жина на патот на подрачјето на претпријатието за 
патишта; широчина на патот и тоа посебно на ко-
ловозот (без ивичникот односно рабните ленти) а 
посебно на банкините; 

2) во колоната 1 се запишува редниот број на 
позицијата на пописот и проценката според ши-
фрите и ознаките од Номеклатурата (на пример: 
121 — 321 а. Од толчен камен или од чакал коловоз 
во дебелина од 15 cm; 122-14 Рулна патека и плат-
форма); 

3) во колоната 2 се запишува соодветната ши-
фра од Номенклатурата за секоја позиција на про-
ценката; 

4) во колоната 3 се запишува точниот назив на 
основното средство односно на неговиот дел кој со-
чистеа позиција на пописот и проценката, со сите 
податоци што се потребни за примена на ценовни-
кот и нормативите за утврдување на вредноста ка 
основното средство; 

5) во колоната 4 се запишува годината на за-
вршетокот на изградбата односно на реконструкци-
јата на основното средство, според постојната до-
кументација на единицата на попис и проценка од-
носно, ако не постои таква документација, по сло-
бодна стручна оценка од посебната комисија; 

6) во колоната 5 се запишува просечниот век 
ш траењето кој е пропишан во Номенклатурата за 

тоа основно средство или група основни средства; 
7) во колоната 8 се запишува единица на мера 

на основното средство, што е изразена во Номен-
клатурата (m2, ml, парче или др.); 

8) во колоната 9 се запишува количината на 
единици на мера на основното средство (вкупно 
m2, ml, парчиња и др.); 

9) во колоната 10 се запишува цената што е 
пропишана по единица на мера во Номенклатурата 
за односното основно средство. За основните сред-
ства од точката 5 на ова упатство се запишува це-
ната што посебната комисија ќе ја утврди од со-
одветната документација (фактура, ситуација, 
сметка и ел.). 

Во втората фаза на пописот и проценката (про-
ценката) посебната комисија, заради утврдување на 
набавната и сегашната вредност ги пополнува ко-
лоните 6, 7, И, 12 и 13 на следниот начин: 

1) во колоната 6 се запишува уште можниот 
век на траењето, кој го утврдува посебната коми-
сија според физичката способност односно според 
состојбата на односното основно средство. 

Ова претставува најважна задача на комисија-
та при проценката, зашто е потребно што пореално 
да се процени времето (бројот на годините) за кое 
може основното средство уште да биде во употре-
ба, земајќи ги предвид и конкретните услови за 
нормално користење и одржување на тоа основно 
средство. Ова време (бројот на годините) се проце-
нува и се определува врз основа на техничката до-
кументација и другата евиденција, а по потреба и 
врз основа на преглед на самото место. При своја-
т а оцена посебната комисија не може уште мож-
ниот век на траење да го определи пониско откол-
ку што е предвидено со нормативите за утврдува-
ње на степенот на физичката истрошеност пропи-
шан во Номенклатурата (на пример: ка ј патишта 
не пониско од 15°/о од пропишаниот век на трае-
њето, а ка ј лукобрани и брегови не пониско од 
10%). 

К а ј предметите на основните средства што до 
денот на проценката биле во употреба помал број 
години отколку што изнесува дадениот норматив 
на просечниот век на траењето за односниот вид 
основни средства, кој е пропишан во Номенклату-
рата, уште можниот век на траењето, по правило, 
не би требало да биде пократок од разликата по-
меѓу досегашниот фактичен век иа траењето и про-
пишаниот просечен век на траењето. На пример, 
основно средство што се проценува има пропишан 
просечен век на траењето од 40 години, а се нао-
ѓа во употреба веќе 30 години. При проценката на 
уште молениот век на траењето на тоа основно 
средство — податок кој се запишува во колоната 
6 — тој уште можен век на траењето не би треба-
ло да биде пократок од 10 години а може да биде, 
по оценка од комисијата, подолг од 10 години, т. е. 
од разликата помеѓу досегашниот век на траењето 
и пропишаниот век на траењето. 

К а ј основните средства што досега биле во у-
потреба подолгу отколку што изнесува пропиша-
ниот просечен век на траењето, посебната комиси-
ја го цени уште можниот век на траењето според 
техничката состојба и конкретните услови на упо-
требата на основното средство, имајќи ги предвид 
и реалните можности за негова замена со ново. На 
пример, ако еден мост или оперативен брег се со-
градени пред сто или повеќе години, а тие основни 
средства по оценка од комисијата можат физички 
да траат подолго отколку што изнесува нивниот 
пропишан просечен век на траењето, посебната ко-
мисија може како уште можен век на траењето да 
го определи за нив полниот пропишан просечен 
век на траењето; 

2) во колоната 7 се запишува процентот на фи-
зичката способност, кој се добива кога утврденото 
време на уште можниот век на траењето (бројот 
на годините од колоната 6) се стави во однос со 
пропишаниот просечен век на траењето (бројот на 
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годините од колоната 5) на тоа основно средство. 
На пример: од страна на посебна комисија се оце-
нува дека уште можниот век на траењето може да 
изнесува 5 години, додека просечниот век на трае-
њето на тоа средство е пропишан на 20 години, 
спрема тоа процентот на физичката способност из-

5 X 100 
несува: = 25°/о. При тоа се напомнува де-

20 
ка посебната комисија во својата оцена, според 
пропишаните нормативи за утврдување на степенот 
на физичката истрошеност уште можниот век на 
траењето не може да го определи пониско од 15% 
односно 10% од пропишаниот просечен век на тра-
ењето; 

3) во колоната 11 се запишува набавната вред-
ност на основното средство, која се добива кога 
количината (од колоната 9) ќе се помножи со це-
ната по единица на мера (од колоната 10); 

4) во колоната 12 се запишува сегашната вред-
ност на основното средство, која се добива кога 
набавната вредност искажана во колоната 11 ќе 
се помножи со процентот на физичката способност, 
кој е утврден и запишан во колоната 7 како однос 
на уште можниот век на траењето и просечниот 
век на траењето. На пример: ако набавната вред-
ност изнесува 1.000 динари, уште можниот век на 
траењето 5 години, просечниот век на траењето 20 
години, а процентот на физичката способност 
25%, сегашната вредност изнесува 250 динари, би-
дејќи: 

5 25 
Св =» 1000 х — = 1000 х —- = 1000 х 0,25 = 250 дин.; 

20 100 
5) во колоната 13 се запишува исправката на 

вредноста на предметот на проценката, која се до-
бива кога од набавната вредност (колоната 11) ќе 
се одземе сегашната вредност (колоната 12). 

По извршената проценка посебната комисија е 
должна сите пополнети обрасци ПОС-1 да ги пот-
пише и завери. 

Пополнување на образецот ПОС-2 
22. По завршеното пополнување на образецот 

ПОС-1 посебната комисија го пополнува во 7 при-
мероци св од ни от образец ПОС-2 кој претставува 
рекапитулација на извршениот попис и проценка на 
сите основни средства на единицата на попис и 
проценка, вклучувајќи ги и основните средства вон 
употреба што се искажани на посебниот образец 
ПОС-1. 

Образецот ПОС-2 се пополнува во седум при-
мероци. 

Секој примерок на образецот ПОС-2 мора да 
биде потпишан и заверен од страна на сите чле-
нови на посебната комисија, како и од страна на 
соодветните раководители на стопанската органи-
зација (директорот на претпријатието и раководи-
телот на сметководството). 

Податоците во образецот ПОС-2 се внесуваат 
на следниот начин: 

1) заглавјето на образецот се пополнува на ист 
начин како и заглавјето на образецот ПОС-1 (точ-
ка 21 став 1 под 1); 

2) во колоните на образецот ПОС-2 се внесу-
ваат податоците од соодветните колони и рубрика на 
пополнетиот (еден или повеќе) образец ПОС-1. 

Составување на записникот за пописот и 
проценката 

23. По завршениот попис и проценка односно 
пополнување на обрасците ПОС-1 и ПОС-2 посеб-
ната комисија составува записник за пописот и 
проценката во 3 примероци. 

Записникот за пописот и проценката се соста-
вува во оваа форма: 

„Претпријатие ' 
Место — Општина Околија СР 
Гранка и група на дејноста 

ЗАПИСНИК ЗА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА 
на определени основни средства 

Посебната комисија за попис и проценка, опре-
делена со решение на работничкиот совет на 

— број од 
(назив на претпријатието) 
во состав: 

1) , 

2) , : 
3) , — -

(фамилијарно и родено име) (звање) 
изврши попис и проценка на определени основни 
средства ка ј врз основа 

(назив на претпријатието 
на Одлуката за попис и проценка на определени 
основни средства на стопанските организации во 
сообраќајот што не се проценети („Службен лист 
на СРФЈ", бр. 29/64) и Упатството за спроведува-
ње на пописот и проценката на определени основ-
ни средства на стопанските организации во сообра-
ќајот што не се проценети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/64), во времето од октомври 
до декември 1964 година. 

Со пописот и проценката е утврдено дека ка ј 
од — , се нао-

(назив на претпријатието) 
ѓаат на управување следните основни средства во 
соодветни вредности: 

Шифра Назив на групата 
основни средства 

В р е л 

набавна 

[НОСТ 

сегашна 

Укупно: 

Овој записник е составен и потпишан од чле-
новите на посебната комисија на де-
кември 1964 година, во 

Членови »а Посебната комисија за попис и про-
ценка: 

1) 
2) 

3) 

Дека податоците за основните средства наве-
дени во овој записник се точни, како и дека се 
примени два примероци од овој записник и по два 
примероци од погсолнетите обрасци ПОС-1 и ПОС-2, 
тврдат 

Во —— Директор на претпријатието, 
(место) — 

Раководител на сметковод-
на 1964 година ството, 

- и 

24. Во колоните: „Шифра" и „Назив на група-
та основни средства" на записникот за пописот и 
проценката се внесуваат шифрите со соодветните 
називи од колоните 2 и 3 на образецот ПОС-2. 

25. Записникот за пописот и проценката е полно-
важен ако го потпишале сите членови на посебна-
та комисија. Членовите на посебната комисија што 
не ќе се сложат со заклучокот на другите членови 
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можат да издвојат образложено мислење на посе-
бен додаток кон записникот. 

26. Записникот за пописот и проценката, заедно 
со сите пополнети обрасци ПОС-1 и ПОС-2, претста-
вува материјал за извршениот попис и проценка. 

VII. ПОСТАПКА СО МАТЕРИЈАЛОТ ЗА 
ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС И ПРОЦЕНКА 

27. Стопанската организација односно погонска-
та или деловната единица што сочинува единица 
на попис и проценка, во смисла на точката 2 од 
ова упатство, по извршениот попис и проценка е 
должна во рок од три дена по истекот на рокот 
за попис и проценка, а најдоцна до 18 декември 
1964 година, да & достави: 

1) на надлежната Служба на општественото 
книговодство по два примероци од обрасците ПОС-1 
и ПОС-2; 

2) на односната заедница на претпријатија и на 
републичкиот секретаријат за сообраќај и врски по 
еден примерок на обрасците ПОС-1 и ПОС-2; 

3) на Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски — образецот ПОС-2 во еден примерок. 

Другите примероци на обрасците ПОС-1 и 
ПОС-2 стопанската организација ги задржува за 
свои потреби. 

Во поглед на доставувањето на материјалите од 
ставот 1 на оваа точка до надлежната Служба на 
општественото книговодство, како и контролата на 
исправноста од страна на Службата на општестве-
ното книговодство, важи одредбата од точката 6 
на Одлуката. 

VIII. ОБРАБОТКА И СВЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА 

28. Службата на општественото книговодство 
при Народната банка на Југославија — Главна 
централа ќе изврши обработка и сведување на ре-
зултатите на пописот и проценката врз основа на 
елементите содржани во образецот ПОС-2 до 31 ја-
нуари 1965 година. 

Резултатите на потписот и проценката на се-
кое претпријатие се обработуваат и се сведуваат 
според гранките и групациите на стопанската деј-
ност на која и припаѓа стопанската организација 
(претпријатија за патишта, претпријатија-лу ки, 
претпријатија-пристаништа и претпријатија за ае-
родромски услуги), по републиките и за територи-
јата на Југославија. 

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

Бр. 41-59/64-6 
9 септември 1964 година 

Белград 

Комисија за спроведување пописот и проценката на 
определени основни средства на стопанските 

организации во сообраќајот што не се проценети 

Претседател на Комисијата, 
инж. Василие Драговиќ, е. р. 

П О е — 1 

(формат 297^420 mm) 

О С Н О В Е Н О Б Р А З Е Ц 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

-Претпријатие • — 
(точен н а з и в на стопанската организација) 

Место Општина Околија — СР 
Дејност 

(да се з а п и ш е основната де јност — гранка и група — во која е разврстана стопанската организација кај СОП) 

Општи карактеристични податоци: — — — 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Ш
иф

ра
 

ОСНОВНО СРЕДСТВО Век на тра-
ењето (год.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Датум Членови на посебната комисија за попис 
и проценка: 

Место и. 



Страта 720 — Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 16 септември 1-964 

П О С — 2 I 
(формат 297 х 420 mm) 

СВОДЕН ОБРАЗЕЦ 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Претпријатие 

Место -
Дејност 

(точен назив на стопанската организација) 

Општина Околија — СР 

(да се запише основната дејност — гранка и група — во која е разврстана стопанската организација кај СОК) 

о а to as Ck 
т 

ар g 
as Ck 
т 

£ • 3 
i 2 

1 0 
2 1 
3 12 
4 121-3 

НАЗИВ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

Количина 

т а 

I 
8 l | 

km 

4 I 5 

Е 
а 

Вредност во илјади динари 
% на 

отпишаност 
колона 9 х 100 Набавна Сега-

шна 

Исправкана 
вредноста 
(колона 7 

% на 
отпишаност 

колона 9 х 100 Сега-
шна минус 

колон« 8) голона 7 

7 8 9 10 

Земјишта: 
Градежни објекти: 
Сообраќајни објекти: 
А. Јавни патишта 

(5 до 8) односно (9+10 + 17+20+21 + 22) 
од тоа: 

5 — патишта од I ред 
6 — патишта од II ред 
7 — патишта од III ред 
8 —> патишта од IV ред 
9 121-31 Долни строј 

10 121-32 Горни строј 
11 — со толченички или чакален коловоз 

(-321/а, б) 
12 — со современ коловоз, од тоа 

(13 до 16): 
13 — цемент — бетонски коловоз (-324/а) 
14 — крупна или ситна камена коцка 

(-324/6) 
15 — асфалт-бетон (-324/ц и д) 
16 — други современи коловози (-322,/а и б, 

-323/а, б и ц) 
17 121-33 Опрема на патот (18+19) 
18 — огради (-331, -332, -333) 
19 — дрвореди покрај пат (-334) 
20 121-34 Објекти на пат (-341, -342 и -343) 
21 123-5 Тунели и галерии на јавни патишта (123-51, 123-52, 123-53, 123-54, 123-55 и 

123-56) 
22 124-6 Мостови, надвозници и подвозници на 

јавни патишта (124-61, 124-62, 124-63, 
124-64 и 124-65) 

23 122 Б. Изградени површини и земјишта на 
аеродроми (24+29) 

24 122-1 Аеродромски маневарски површини 
(25 до 28) 

25 — излетно-слетна патека (122-11, 122-12) 
26 — заштитен појас на излетно-слетна па-

тека (122-13) 
27 —• рулни патеки и платформи (122-14, 

122-15 и 122-16) 
28 — органи за одвод на атмосферска вода 

(122-17) 
29 122-9 други објекти (122-91 и 122-92) 

30 127 Ц. Оперативни брегови, оперативни по-
вршини и лукобрани во дуните 
(31 до 33+39 + 45) 

31 127-1 Објекти за осигурување на брег 
(127-11, 127-12 и 127-13) 
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32 127-2 Оперативни брегови масивни (полни) 
(127-21 и 127-22) 

33 127-3 Оперативни брегови расчленети 
* (127-31, 127-32, 127-33 и 127-34) 

34 — Оперативни брегови по категории: 
(35 до 38) = (32 + 33) 

35 — брегови за бродови на малата кра ј -
брежна пловидба и чамци (до 4 \ т 
длабочина) 

36 — брегови за бродови на големата кра ј -
брежна пловидба (од 4 до 6 m дла-
бочина) 

37 — брегови за бродови на долгата пло-
видба од средна големина (од 6 до 10 fti 
длабочина) 

38 — брегови за поголеми бродови на дол-
гата пловидба — трампери и танкери 
(над 10 метра длабочина) 

39 127-4 Оперативни површини (40 до 44) 
40 — Непланирани и извалани површини 

(планум) (127-41 и 127-42) 
41 — Толченички површини (-431) 
42 — Асфалтирани и бетонирани површини 

(-432 и -433) 
43 — Тарацани (калдрмисани) површини 

(-434 и -435) 
44 — Поплочени површини (-436 и -437) 
45 127-5 Лукобрани (127-51, 127-52 и 127-53) 

46 128 Д. Оперативни брегови и оперативни по-
вршини во пристаништата (47 до 51) 

47 128-1 Вертикален брег (кеј) (128-11, 128-12 
и 128-13) 

48 128-2 . Полувертикален брег (кеј) (128-21, 
128-22 и 128-23) 

49 128-3 Кос брег (кеј) (128-31, 128-132, 128-33, 
128-34 и 128-35) 

50 128-4 Полукос брег (кеј) (128-41 и 128-42) 
51 128-5 Оперативни површини (52 до 57) 
52 — Површини од чакал, толченик и ка-мен (128-51, 128-52 и 128-53) 
53 — Површини калдрмисани со ситна ка-

мена коцка (126-54) 
54 — Површини поплочени со бетонски бло-

кови (128-55) 

55 — Површини со асфалтон застор (128-56) 

56 — Површини калдрмисани со крупна коцка (128-57) 
57 — Површини поплочени со армирано-

бстонски плочи (128-58) 

Датум Директор на претпријатието, Членови на посебната комисија за попис 
и проценка: 

Место 
1. : 

2. 

3. 
Раководител на сметководството, 4. 



Страна 732 — Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда. 16 септември 1964 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, се потпаднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И 

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Во членот 133 став 1 наместо зборовите: „21 
март" треба да стои: .,31 март". 

Во членот 158 став 3 во третиот ред по зборот: 
„земјоделството" треба да се додадат зборовите: „и на 
хибоидна лоза". 

Во членот 186 наместо зборот: „наплатениот" тре-
ба да стои: „неплатениот". 

Од законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, 5 септември 1964 година. 

УКАЗИ 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
З А ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОС-
НОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕ-
НЕТИ, СО ЦЕНОВНИКОТ, НОРМАТИВИТЕ НА 
ПРОСЕЧНИОТ ВЕК НА ТРАЕЊЕТО И НОРМА-
ТИВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКАТА 
ИСТРОШЕНОСТ НА ТИЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
која е составен дел од Наредбата за утврдување на 
Номенклатурата на определени основни средсттва 
на стопанските организации во сообраќајот што не 
се проценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64) 
е објавена како Додаток на „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/64 и може да се добие преку Продав-
ната служба на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. 
Јована Ристика бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32. 

Претседателот на Републиката врз основа на чле-
нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од др-ч 
жавниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛ ЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИЗРАЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН 
МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИЗРАЕЛ 

I 
Се отповикува 
Јоже Земљак од должноста на извонреден прате-

ник и ополномоштен министер на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Израел. 

II 
Се назначува 

Воислав Шобаиќ, досегашен ополномоштен ми-
нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен министер на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Израел. 

Ш 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 9 
8 септември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

717 

718 

— 720 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

524. Одлука за сезонско покачување на цените 
на јагленот — — — — — — 

525. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за техничко-заштитните 
мерки при работата на површинските 
откопи на јаглен, метални и неметални 
минерални суровини — — — — — 

526. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при рударските подземни 
работи — — — — — — — 

527. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работите на истражу-
вана и експлоатација на нафта и земни 
гасови со длабински дупнатини — 

528. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за Техничките прописи за 
превоз на луѓе и материјали по окната на 
рудниците — — — — — — — — 

529. Наредба за утврдувана на Номенклату-
рата на определени основни средства на 
стопанските организации во сообраќајот 
што не се проценети — — — 

530. Наредба за дополнение на Наредбата за 
примена на Одлуката за формирање на 
цените и за уплатување на разликите во 
цените за определени производи 

531. Наредба за начинот, постапката и усло-
вите за остварување на посебната пре-
мија за семе од високородни сорти на 
пченица и 'рж во 1964 година — — — 

532. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Југословенската заедница за 
унапредување на заштитата при работата 

533. Упатство за спроведување на пописот и 
проценката на определени основни сред-
ства на стопанските организации во соо-
браќајот што не се проценети — — — 

Исправка на Основниот закон за придонесите 
и даноците на граѓаните — 

720 

— 722 

— 723 

723 

724 

724 

— 732 


