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121. 
На основа чл. 16 Законот ѕа интенцијата на тру-

дот пр отешу а и 

ОПШТ ПРАВИЛНИК 
ЗА ХИГИЕНСКИ и ТЕХНИЧКИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

ПРИ РАБОТЕЊЕТО 

I ОПШТИ ПРОПИСИ 
Член 1 

Хигиенските и техничките заштитни мерки шри 
работењето на работниците^ намештениците и слу-
жбеницине во п-ретпријатија односно заведенија, 
надлештва, установи и организации, газдинства, како 
н секаде дека постои работен однос се уреду ат гоо 
прописите на овој правилник. 

За оние претпријатија и други"дејности во мои 
што,\со оглед на сиециалниот карактер на работите 
кои што се вршат, постои потреба За особени за-
штитни мерки, важат покрај овој правилник уште и. 
одделни правилници. 

Должности на работодавачите 
ЧЛЕН 2 

. Секој работодавач односно Одговорен раководам 
Обвезен е сите згради, работилници, работилница, 
погонски урегјаи, машини и сите други справи и 
заштитни мерки така да ги уреди и во таква состојба 
Да ги одржуе, да запослените работници и намеште-
вици би,дат заштитени од несреќни случаи, профе-
сионални и други болести ко,и што се во врска со 
работењето. 1 

Ако ^градите, работилниците, работилницата, по-
гонските урегјаи, машините и другите справи прет-
стаеуат опасност по животот и здравјето не запо-
слените лица ке се исклучат од употреба. 

ЧЛЕН 3 
Извод од најважните точки на овој правилник 

секој работодавач обвезен е да објави на видно ме-
сто по сине одделена, како и сите одделни правил-
ници мои што се однесува на работењето во него-
вото претпријатие. 

Исто така, секој работодавач е обвезен да ги 
објавуе на видно место во поедини одделена на 
претпријатието сите напатствија, летци и ДРУГ пр о-
етагандш материал. кој што се издава со цел на гал 
штита животот и здравјето на запослените лица. 

ЧЛЕН 4 
ботодавач е одвезен да се грижи сите 

а ги употребуат сите пропишани 
средства, како и да се придржу-
кои што се на таа цел донесени. 

ЧЛЕН 5 
обврзев е да ,овозможи сора-

намешршцци и с^УЖбе-
а у ч т , профеокжадни 

^г кон 

Секоја 
„(рмгџџчжа 
ттж 

и други болести во врска со работата. Обвиен е, 
натаму, д а се грижи да сите заштитни средства и 
справи бидат постојано во исправна состојба и при 
рака, и во случаи на распнуење истите на време да 
бидат поправени, а дотрајалите благовремено да се 
заменат со нови. 

ЧЛЕН 6 
Кај набавуењето на нови машини, машински уре-

дан, апарати, возила и сл. работодавачот е обвезен 
да се грижи истите д а бидат снабдени со заштитни 
оправи, во смисла на посто ек јите прописи. 

Чле,н 7 
Одговорните раководачи должни се да ги запо-

знаат сите запослени лица со сите опасности на 
нивната работа. Вниманието за тие опасности треба 
да се истакне на видни места. 

Опасни работи можат да се доверуат само на 
сигурни и искусни лица кои. што се потполно запо-
знати со опасности на такви работи. 

Ако се некое работење врши со участие На ио^ 
векје работници, и ако -е за сигурноста на такво ра-
ботење потребна меѓусебна согласност на тие ра-
ботници, раководството и надзорот над такви ра-
ботења мора да го има едно одредено лице кое што 
е запознато со опасноста на тоа работење. 

Должности на работниците 
ЧЛЕН 8 , 

Секое запослено лице обврзи о е да се придр-
жуе кон сите прописи, напатствија и одредби кои 
што се однесуат на спречуењето на ^есрекјни слу-
чаи, професионални и други болести во врска со 
работата, како и оние кои што се однесуат на оп-
штата сигурност на работникот и неговата околија. 

Секој раководач на оделење, како и работник 
на кој што ке му биде доделен на работа некој 
друг работник во цел на помагање или обука, дол-
жен е истиот да го запознае со сите опасности на. 
својата работа, а исто така и со сигурносните пре-
писи кои што се однесуат на неговата работа. 

Член 9 
Запослени лица мои што се склони или бо лу ат 

од несвестица, падавица, грчеви на ми шик ји, врто-
главица, наглувост, кратковидост, кила и- други 
слични здравствени недостаци не см^ат да се запо-
слуат на оние работи кај мои што нивните здрав-
ствени недостаци и болести би можеле да п р ет ст а-
вуат опасност како За нив самите така и за нив-

,ната околија. 
Запослените лица ваквите здравствени недоста-

ци односно болести, доколку истите не се лесно 
уочливи, должни се во секој поедин случај да му 
ги пријават на работодавачот пред стапуењето на 
работа. 

Преглед на работниците при упослуењето 
ЧЛЕН 10 

НА РАБОТИ КАЈ МОН ШТО ПОСТОИ ВОЗМОЖНОСТ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ДРУГИ ОБОЛУВАВ ВО ВРСКА СО РАБО-' 
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'Гата, може да се залослат само лица кои што не се 
наклонети на такви оболуења. Во таа цел работода-
вачот е- додаден данаца сите-работнвди, цеи дато ги 
запосле на трвш,работи;,да бидац,лекарски пре-
гледани. Лица накроцѕ^и ќош тие о0олу^ња ќе ги 
исклучи од, такви рабати, Лицата кои шио се век је 
запослени н,а такѕи рабзти, ке бидат повремено, а 
најмалку еднаш годишно, лекарски прегледани. 

Работодавачот е должен Да води одделен спи-
сок на лица кои што се лекарски прегледани, со по-
дади за нивната способност за одвоените работи. 

Осигурував против^ пожар 

Член И 
За гасење пожар и спасуење лида угрозени со 

ножар, мораат да се предвидат потребни мерки. 
Згради^ особено на повекје катови, мораат да 

имаат ур ег јаи кои што ке овозможат брго изле-
чење на лугјето угрозени со пожар (излази за ну-
жда со одделна скала осигурена од пожар, скали за 

/спасуење и сл.). 
Вратата за излегуење за време на работењето 

не смее да биде заклучена нити закрчена. Излазите 
за случај на опасност мораат да бидат нарочно озна-
чени и така изведени да можат, секогаш лесно да се 
отворат Пристапот кон излазите за случај на ода-
сност мора секогаш да биде слободен. Излазната 
врата за случај на оп-асност мора Да се отвора во 
правецот на из л азот. 

Справите за гасење пожар, во количина која 
што одговара на големината на претпријатието, мо-
раат да бидат секогаш во приправност и мораат 
секогаш да се одржуат во употреблива состојба и 
да се чуваат од смрзну ење. Повремено треба да се 
врши испитуење исправноста на справите за гасеше 
пожар. 

Одр,еден број лица во претпријатието мора да 
биде научен во ракуењето со справите за гасење 
пожар. Сите запослени лица во претпријатието мо-
раат да бидат запознати со ракуењето на апаратите 
за угушуење пожар во почетокот. 

На места дека за гасеше пожар не смее да се 
употреби вода (гасеше -на уље, електромотор и сл,) 
мораат да бидат подготвени нарочни средства за 
гасење (песок, апарати со пена и сл.), 

Со цел на овозможуење гасење на пожар на 
електро-машински постројки треба да се обрне: на-
рочно внимание на начинот на исклучувањето уре-
гјајот и електричните бодови. 

Секо^ поголемо претпријатие треба да изработи 
и на видно место да истакне детални напатствија 
за случај на Јожар. 

Во претпријатија, заведенија и установи служба-
та за? заштита од пожар мора да биде организирана 
опрема одделните пееше к ји, преписи. 

Сигурност на движењето при работење 

Член 12 
Дворовите на претпријатието мораат да бидат 

зачинети без непотребни канали и дупки. Во слу-
чај да се поедини дупки или канали потребни за-
ради погонски прилики, мораат да бидат оградени 
со сигурни огради. 

Члеи 13 
Ако дворот на одаетпријаке,та служи заедно 

како складиште на. материал, она, мора да биде така 
прегледно и ур.едно сложено дл не го смекшава сло-
бодното деижење пз дворот, и да не лрбтставуе 
власност зѓ запослените лица. 

Член 14 
Нокје, 'за време работа;. дворовите - на претпри-

,јатијата мораат да бидат осветл-ени, Опашите-места 
(даавр,емеците дупки,. канали и. сл.) мораат да би-

дат нокје нарочно добро осветлени односно озна-
чени со црвена ламба. 

Член 15 
Ако ̂  во работните простори постои ко лес ех, 

гордата површина на прушт^мора да бидево БИСО-
чина на површината на душемето. 

Вртешките за вагоне ти мораат да.; бидат така 
осигурени, да не можат да се вртат кога. се преј-
дуе преку нив. 

Член 16 
Работните места, пролазите и душемињатча, ши 

раат да се одржуат во. испраѕна,состојба. Работни-
те места за време на работењето мораат да бидат 
достаточно осветлени. Лизгави и рамни места на 
ду темињата, доколку е возможно, треба да се на-
прават рапави. 

Член 17 
Опасни места (дека се електрични водови на 

висок напон, трансформаторски станици, диреци и 
голи електрични делови со канон преку 48 V опрема 
земјата) мораат да бидат обележени со видни озна-
ки (на пр. „обласно ПФ живот", „висок напон", „"не 
факјај" и на т. сл.). 

Во простории со електрични ур ег јаи" н,а висок 
напон дозволен е приступ само на одредени стручни 
лица. Вакви простории мораат редовно да бидат за-
клучени. 

Преиначите за електрично осветлувале на про-, 
сториите мораат да се навогјаат одма покрај секој 
улаз во просторијата на дохват на раката. 

Член 18 
Главните пролази во сите работни простории 

треба да се широки најмалу 1,5 м, а споредните 
пролази 'најмалу 1 м. 

Сите пролази и прометни патишта мораат да би-
дат слободни било од какви пречки или наслаган 
материал кој што би го опречуел или отежуел про-
лазом 

Запослените лица мораат да ги употребуат само 
оние улази односно излази и прометни патишта, кои 
што се за нив одредени. Исто така без изричит на-
лог на претпоставениот не смее да се прејдуе во 
други работилници и одделен^ во кои што немаат 
работа. 

Забрането е секое задржуење како и пролаз 
под дизалицу кои што носат терет. 

Чле,н 19 
Сите галер,ии, платформи (подиуми), прелазни 

рампи, прелази, мостови и скали кои што се по-
ве к је од 1 м над земја, мораат Да имаат јаки огра-
ди и тоа така, да горната ивица (пречка) биде во 
височина 1 м а долниот дел до височина најмалу 
0,20 м мора да биде полно изведен. 

Сите премолени прелази кои што служат за 
пренос односно превоз на терет, како и утоварени 
мостови, мораат да бидат достаточно широки и 
јаки а спрема потреба и достаточно потргни, така 
да кај пренеауењето или превозуењето на терФѓ 
биде исклучена возможност а на превртање, руше-
ње односно поголеми нишања (колебања). Ваши 
прелази мораат да бидат така изработени Да делуат 
како целина. Ако се прелазите односно мостовите 
составени од пове к је штици, истите мораат да би-
дат цврсто поврзани мег ју себе. 

Член 20 
За дигање-и преносуење на тешки терети мораат 

да се употребат соодветни урегјаи за дигање е 
пренесуење терет. 

Ч л а н а к 
Скалите од 5 и повекННнНКи мораат да би-

дат барем од една с т р а н Л Н ^ ^ Н со сигурна огра-
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дра, а скалите од десет и новекје басамаци мораат од 
Обете страни да имаат јама и СИГУР-НА ограда. Огра-
дите на скалите мораат да бидат високи еајмалу 1 м. 

Член 22 
Скалите кои што се употребу ат ери работење-

то мораат да бидат така саградиш да се сигурни 
Против' лизгање, крпЈ̂ ње и појање. Исто така мо-
раат да 'бидат осигурени од нишање и виткање. 

Логар е^н^те пречки на оканите мораат да бидат 
дадени а не само заковани. 

Скали кои што служат за доближуење кон ра-
бота на зидови, на подиуми, отвори во душемиња, 
во дупки, канали и сл. мораат да го лр еј ду ат својот 
,горни потпирач најмалу за 0,75 м заради стабилно-
ста на скалата и сигурноста на лицето кое што со 
леа се служи. 

Член 23 
Отворите во душешашата, отворите на скали, 

светларници, дупки, окна, канали и тн. потоа големи 
досуди и други опасни длабочини, какови резерво-
ари кои што содржат жешки, јетки и отровни мате-
рии мораат да бидат 'оградени со сигурна ограда-
Вакви места кои што заради самиот начин на рабо-
тењето не можат да се оградат, мораат да бидат 
добро 'осветлени, а на опасност треба да се упозори 
со згоден натпис на видно место. 

Пристап во темни просторни (места) и сл. до-
зволен е само со употреба на светло. 

Кровови и светларници од обична срча, ако по-
свои возможност да паднат на нив предмети од 
околните згради, мораат да бидат заштитени со 
јака мрежа од тел. Присту.п и одење по вакви кро-
вови е само со употреба на згодна подлога. 

Член 24 
Отворите во зидови на горните катови, кои што 

служат при работите, мораат, ако постои опасност 
од пагјање, да бидат снабдени со градобран. Ако 
тие градобран мораат за време на работењето да 
се дигаат, треба во такви случаи од обете страни 
на отворот Да бидат прицврстени Јаки шачици. 

Ако в-акви отвори имаат врата која што се отво-
ра надвор, таа врата мора да биде осигурена -про-
тив испаѓање. 

Член 25 
Покретна врата треба да биде осигурена против 

испаѓање од своето лежиште. 
Одржуење урегјаи, справи и средств3 

Член 26 
Машините, .алатот, справите и урегјаит! 

ли, скелите, апаратите и тн. мораат пред 
ењето ДА бидат испитани^ во поглед на НИЕ 
гурност. Недостаците и неправилностите и м ^ 
да се прибават на одговорниот раководам. 

Член 29 
Злоупотреба и самоволно отстрануење на за-

штитните справи, урегЈаи и средства како и нив-
ното оштсѓуењб строго е забрането. Недостаци^ и 
раснпуењата на истите треба одма ќа се пријават 
на раководат?. Отстрануење на заштитните справи 
и ѓуреѓ јаи смее да се врши само во случај на .потре-
ба (исправале на машини или поедини делови^ 
нреуредуење на машини за друга врста на работа 
и сл.). По престанокот на таа потреба, заштитните 
справи и Урегјаи треба да се доведат пак во прво-
битната состојба. 

Член 30 
Цевките кои што спроведу^ пара, жешки теч-

ности или жешки гасови, мораат да бидат така за-
штитени (из-олирани) запослените лица да не можат 
да се изгорат при фаќањето им. 

Цевки (спроводници на гасови, пара, течност) 
мораат да бидат обележени со ознака во бои спре-
ма видот на гасот односно течноста која што ја 
спроведат, а спрема одделниот стандард, со кој 
што ке биде утврден начинот на обележуешето и 
соодветните ознаки во бои. 

Простории и места опасни по здравјето 

Член 31 
Работи кај кои што не може да се избегне раз-

вијање по здравјето штетни или лесно запаливи га-
сови, пара и прав треба по возможност "да се вршат 
механички во затворени урегЈаи. Треба да се насто-
јава такви гасови, пар-а и прав да се одводат на-
неопасен начин векје од самото место на развива-
њето. Такви простории мораат и вештачки да Се 
проветрува Места на кои што работниците се за-
држуат при работењето треба так,а да се одберат, 
Да работниците по возможност бидат исклучени од 
штетното влијание на гасови, пара" и прав: Ако ни 
тоа не е достаточно, работниците при тие работи 
мораат да имаат и да употребуат исправни заштитни 
оправи и средства (за заштита на плунката, главата, 
рацете и ти.). 

Просториите со високи температури мораат, до-
колку тоа самиот погон дозволу е, арно да се прове-
трува 

^ Член 32 
Пристап во простории, резервоари, канали, дупки 

и сл., во кои што постои возможност на развивање 
отровни и опијајући гасови и пара, може да се врши 
само под надзор на едно лице кое што се навогја 
извон од овие места и со употреба на мерки на си-
гурност (претходно проветруење, доведуење чист во-
здух, употреба заштита за плукја, врзуење и на 
т. сл.). 

Одморање, спиење или земање храна на така 
опасни места забрането е. Такви места мораат да се 

^значат со виден натпис. 
ѕаботење со лесно запаливи и експлозивни материи 

Член 33 
Член 27 

Секое запослено лице кое што ке примети 
какви извонредни или ненормални појави во лого 
должно е тоа одма да го пријави на претпоставени 

Член 28 
Погонските урегјаи и другите предмети кои 

што служат при работењето, мораат да се употребу-
ва само за цел за која што се одредени. 

Сигурносните справи, урегјаи и заштитните сред-
Јртва (окалки, маски, штитници и сл.) мораат да се 
употребуат опрема својата намена. Со ним мора 

4 внимателно да се р аку е и мораат да се одр жу ат 
то исправна состојба, а после употребуењето да 
ЛГ очисЊт и да се остават на за тоа одредено место. 

^ Љ Ш Забрането е пиење тутун, како и секој пристап 
дворен пламен и со запаливи предмети во про-

и во кои што се навогјаат лесно запаливи пред-; 
како на пр. дрвена струготина, папир, сено,1 

и сл. Оваа забрана треба писмено да се 

ростории во кои што се обработуат или сме-
шно запаливи предмети (како на нр. целулиод 

мее да се ложи ни да се осветлев со отво-
, г нити да се за гр е ју е со пекји и други 
,пламен и жарење. Пиење тутун во вакви 

забрането. Оваа забрана треба видно 
е. 

аливи предмети како бензин, бензол, 
јЈус, етер и сл. не смее да се сместат 

трални магацини со друг матери^ 
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ту-ку одвоено во одделни просторни кои што се од-
делени од работните и жилишните згради. 

Начинот на сместуењето на лесно запаливите и 
експлозивните материи ке се регулира со одделен 
правилник. ' 

Работните места дека се работи со многу "опасни 
запаливи и експлозивни предмети треба да се поде-
лени на кјелии со прегради од армиран бетон, како 
евентуалната несрекја би се свела на што помала 
мерка. , 

Член 34 
За простории во кои што се сместуат материи 

кои што векје кај'обична температура развиваат за-
паливи или експлозивни пари, гасови или прав во 
опасна количина, како и за комшиските простории 
кои што се со наведените во повремена врска, на пр. 
со врата, пенџере, отвори за ремење, канали и ти., 
важат овие прописи: 

1) електрични инсталации мораат да одговараат 
на прописите кои што се однесуат на простории во 
кои што постои опасност од експлозиј-а; 

2) вратите, пенџерињата и душемињата мораат 
да бидат од несагорив материи; 

3) внатрешноста на вакви простории смее. да се 
осветлуе исклучиво со електрични сијалици. Вакви 
сијалици за осветлуење мораат да бидат заштитени 
со заштитна срча и мрежа која што оневозможуе 
додир на гасовите со изворот на светлоста за случај 
да' се скрши сијалицата. Прекидачите на сијалици 
мораат да се навогјаат извон од овие простории. 
Ако овие простории се осветлуат од надвор со от-
ворени светилки, пенџер ињата низ кои што влегуе 
светлоста мораат- да бидат узидани односно херме-
тички затворени. 

4) ако вакво осветлуење не е возможно да се 
спроведе или ако се постоекјето осветлење расипе, 
пристапот во вакви простории дозволен е само со 
сигурносни ламби. Со други ламби или со отворен 
пламен пристапот е строго забранет; 

5) вакви простории забрането е да се греат со 
пек ји и други справи со пламен и жарење; 

6) забрането е во такви простории да се употре-
буат машини и алати кои што со својата употреба 
можат да произведуат искра. Пристап во вакви про-
стории забранет е такугјере во обувки гтоткуени со 
клинци или слични железни предмети кои што мо-
жат да произведат искра; ^ 

7) пиење тутун во вакви простории строго е за-
брането. 

Сите наведени забрани треба на улазот во вакви 
.простории да се истакнат со виден натпис. 

Член 35 
При работи со лесно запаливи течности и мате-

рии, како на пр. оо бензин, бензол, етер како и при 
работи на полнење и чистење садови со тие течно-
сти како и други работи со истите, строго е забра-
нето пиење ,хутун и употреба на ,отворен пламен и 
ужарени предмети. Алат или ур ег ја ј кој што би 
можел да произведе искри, не смее при тие работи 
да се употребуе. 

За да би се спречил пожар кај полнења и прера-
ботуење на етер, бензин, сумпор угљеник, ацетон и 
саг., сите машини, апарати, садови и цевки4 како и, 
бочви за пренос, мораат да бидат облепени со земј! 
како би се спречило нивното евентуално опасно пол-
нење со електрицитет, 

Член Зв Ј 
ј ' Гаши цевки во поглед на пропуштање не смеат 
да се испитуат со отворон пламен. Ва таа тка ина 
да се употреби раствор на сапун и вода (саАунина). 
Кај таа работа пиење тутун е забрането. ; ; . 

Осветлување внатрешноста на котели, балови, бо-
чви, канали и ти. во кои што може да биде; лесно 
з а л и в и и експлозивни . гасови, може да се ; врши 

редено со електрични лам% кои што одговорат на 
сигурносните прописи за таа цел. 

Член 37 
Ако на садовите (бочвите^ /резервоарите и сл,), 

мои дато содржеле лесно запаливи течности, експло-
зивни гасови и киселини, се вршат работи со огон 
или работи кај кои што настануе усијав^ЈќШј^дносна 
искри тие садови треба претходно ар шЃЈЅгее испе^ 
рат и потполно да се наполнат со вода, водена пара, 
душиќ (азот) или угљен диоксид и на т. сл. Вакви 
работи смеат да се поверат само на искусни и стру-
чни лица кои што се точно запознаени со сите опа-
сности на таа работа. Ако садовите, на кои што се 
превземаат такви работи со пламен, не можат за 
време на работењето да се држат полни со вода, 
водена пара, душиќ (азот) или угљен диоксид и сл. 
такви работи со пламен несмее да се превземаат. 

Член 38 
Забрането е во работните простории само е на-

трупуење на материал и отпаци кои што се лесно 
запаливи или сами можат да се запалат. За нивното 
.привремено сместуење треба да се Употреби сад од 
несагорив материал со херметички капак. На секој 
сад треба да се означи што содржи. Овие садови не 
смеат да се сметуат во простории дека има запа-
ливи материи; 

Член 39 
На работи, кај кои заради природата на работе-

њето постои опасност да, се запалат алиштата на уло-
вениот' персонал, не смеат да се употребат алишта 
кои што се мрсни од уље, маст или имаат на себе 
лесно запалив материал. . " ( 

Работење со отровни и јетки ^материи 
Член 40 

Лесно запаливи, експлозивни, отровни и јетки 
материи можат да се држат само во згодни садови 
на сигурни места, затворени со клуч и под надзор. 
Вакви материи смеат Да се издаваат само на лица 
кои што с.е запознати со опасноста која што постои 
од тие материи, а во ,количини кои што се неопходно 
потребни за редовно вршење на работењето. 

Истурени или растурени количини на О-вие мате-
рии мораат одма со потребно внимание да се от-
странат. 

13а отровни и Јетки материи мораат да се употре-
буат садови на таква форма и изглед кои што оне-
возможуат овие садови во било кој случај да се 
заменат со садови во кои што се држи вода з а пиење. 
На сите садови треба и со натпис да се означи нив-
ната содржина со ознаката на отровот. 

Член 41 
За преточуење на јетки киселини и дужини од 

балони, бурило и сл. мораат да се употребуат справи 
кои што спречуат прскање и истурање на истите (на 

'пр. справи за преточуење-лужјашка, дизало за балони 
и сл/). 

Забрането е со уста да се исисуе воздухот од 
црева или цевки заради преточуење на киселина и 
лужина. 

Други одредби 
Член 42 

Затворени шупливи садови, како на пр., машински 
делови, бочви, цевки, резервоари, пловци и сл. смеат 
да се обработи ат со пламењ, ламба за лемење и ти. 
или во огон да се затре ју ат дури тогај кога се прев-
земени сите мерки да во внатрешноста на тие шупли-
ви тела неможе да настане притисок кој што би 
довел до прскање. 

Член 43 
Исгштуењето на резервоари и други садови во ј 

поглед ка пр осетливоста, дека е тоа возможно, тр е-
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ба да се врши со ладен притисок (со вода). Ако се 
превземаат вакви иопитуења со употреба на воздух, 
пара или гасови, како на пр., воздух (азот), угљен 
диоксид, мораат векје спрема еластичните својства 
Па употребениот т е да се превземаат одделни за-
штитни мерки. 

Член 44 
На машини и други погонски урегјаи не смее 

никој макар што да работи, ако не е стручен и оспо-
собен за работење иа ним. 

Член 46 
Оставање и бесење алишта во -ишосредна бли-

зина на машини, траѕнсмисии и електрични инстала-
ции строго е забрането. За таа цел мораат да бидат 
уредени одделни простории или места, 

' Член 46 
Лица кои што се запослени кај машини, трансми-

сии и други погонски урегјаи, мораат да носат^ при-
тегнато облекло на телото. 

Близу движните делови на машини и погонски 
урегјаи запослените лица, ако имаат долга коса 
односно плетенки, мораат истите да ћи завиткаат. 
Исто така не смеат да се носат широки алишта, 
врвци, појаси, шалови, прстење и сл. Ако се вртат 
ракавите имаат да се завртат со внатрешната страна. 

Член 47 
Шајлев кои што стрчат, обрачи или' тел на сан-

даци, бочви, штици, балвани и сл. мораат одма да се 
извадат (отстранат), да ое завртат или зачукаат така 
да постанат безопасни. 

Член 48 
Забрането е за време работењето во претприја-

тието. да се внесу ат и уживаат алкохолни пијалаци. 
На лица во пијана! состојба не смее да им се дозволи 
пристап во работилници и на работни места. 

Член 49 
Во претпријатија во кои што е потребна особена 

Опрезност заради возможност на оболуење од профе-
сионални болести, запослените лица не смеат за време 
на работењето во работните простории да јадат, 
пијат 1цутун и жвакаат тутун. Освен тоа, мораат да 
посветат внимание на совршената чистокја. Пред 
јадење и пиење, како и одма после напуштуењето на 
работното место, мораат арно да се измиат. Потребни 
средства за таа цел претпријатието е должно Да им 
ги стави на работниците на располагање. 

И РАБОТИЛНИЦА 

Дворови 

I Член 50 
Дворовите на претпријатијата' мораат да се 

одржуат во ред и чисто. Отпаците (гјубрето) мораат 
да се збираат во за тоа одредени затворени садови 
или прописно созидани комори. Отпаците мораат 
повремено да се возат на места кои што се за тс̂ а 
одредени или во соодветни пекји д^ се горат. 

Член 51 
За встечуење на вода (кишница) дворовите на 

претприја,тијата мораат да имаат- потребни канали 
и сливници. Вакви канали не треба да го омекјаваат 
слободното движење во дворот. 

Член 52% 

Постојани патишта за пешачки сообракјај по 
двориштето на претпријатијата мораат да бидат така 
Заведени да не ја задржуат водата или не прават 
Пал. 

Работни простории 

Член 53 
Работните простории мораат да се навогјаат над 

површината на околното земјиште. Тие мораат да 
бидат соградени во смисла на современите градежни 
прописи, а на начин да не го угрозуат животот и 
здравјето на запослените лица и околните жители 

Член 54 
Забрането е за работни простории да се употре-

буат грађевини кои што по својата конструкција и 
состојба не одговоруат на наменатата цел, кои што 
се влажни, слабо вентилирани или изложени на вре-
менски непогоди .или непристапатени на достаточна 
дневна светлост. ч 

Член 55 
Во случај некои работења заради самата при-

рода на работењето, да се вршат на отворен простор, 
треба близу работните места да се подигне просто-
рија во која што работниците ке можат да се скло-
пат во случај на временски непогоди, а потоа повре-
мено и да се греат. Ако се вршат работите во про-
стории кои што не можат или не смеат да се греат 
или ако работењето се врши во простории дека 
е температурата вештачки снизена, на работниците 
мора да им биде пружена возможност повремено да 
се греат предвидени загреани простории. 

Забрането е работните простории да се употре-
буат за спиење и живеење. 

Член 56 
Големината на работните простории зависи од 

видот на работењето кој што во ним се врши, но во 
секој случај мора да биде таква да на секое запо-
слено лице во ним довогја најмалку 10 м8 слободен 
простор. Секое запослено лице мора да има најмалу 
2 м2 слободна површина душеме од работната про-
сторија. Височината на работните простории мора 
да ианесуе најмалу З м . , 

Под слободен простор и слободна површина ва 
душемето се подразбира оној простор односно по-
вршина на душеме која што не е завземена со ма-
шини, погонски урегјај, материал и сл. 

Наведената најмала дозволена височина на ра-
ботните простории, слободниот простор и слободната 
површина на душемето која што довогја на поедино 
запослено лице важи едино за оние работни про-
стории во кои што се вршат работења под потполно 
нормални хигиенски услови, т. е., ако се во работ-
ните простории не развива голема горештина, шкод-
љива пара, гасови, прав и сл. 

Чл ен 57 
Кај веќје постоекјите работни простории може 

да се дозволи височината да биде 2,80 м ако тоа 
природата-на работењето и хигиенските услови на 
работењето дозволуа?, т. е., ако се во такви работни 
простории не развива голема горештина, шкодлива 
пара. гасови, прав и сл. 

Во векје постоекјите работни простории чијата 
височина е помала од 3 м секое запослено лице мора 
да има најмалку 12 м8 слободен простор. 

Член 58 
Во работните простории во кои што се развиваат 

штетни гасови, иапаруење, голема горештина, прав 
и сл. височината, слободниот простор и слободната 
површина на душемето, која шта довогја на поеднно 
запосленр лице во такви простории, ке се позголеш 
аналогно со прописите, нд одделни правилници кои 
што важат за односните видови работи. 

Член 59 
Во секоја работна просторија мора да биде 

истакнат натпис со подаци за височината, слободната 
површина на душемето и слободниот простор на фћ-
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ботната просторија и за најголемиот број на лицата 
кои што во дотичќата работна просторија смеат да 
се за п осл ат. 

Душемиња 
Член 60 4 

Душемињата на работниве простории ,мораат да 
бидат јаки и рамни р од. таков мат.ериал да можат 
лесно да ее чистат и перат а уедно да не створу ат 
прав. ' % 

Во работни простории дека ћо природата на са-
мото работење се растура вода,; душемињата мораат 
да бидат изведени од непропустлив материал и со 
благ нагиб спрема отворите на одводните канали. 
Отворите на каналите мораат да бидат снабдени со 
сифониГи кои што се пристапачни и лесно се чистат. 

Душемињата на работните простории треба да се 
од материал кој што слабо спроводи топлота. До-
колку тоа заради самата природа на работењето не 
е возможно, секое постојано работно место мора 
да биде снабдено со подлога од материал кој што 
слабо спроведуе топлота (дрво и сл.), ? 

Доколку во работните простории се лежат пекји, 
дрвените душемиња околу истите во круг од 80 см. 
мораат да бидат осигурени против пожар. 

Зидови и таваници (стропови) 
Член 61 

Ѕидовите и таваници^ (сноповите) на работните 
простории мораат да бидат рамни, а изведени од 
материал способен за варосуешѕ, бојадисуење или 
перење. 

Ѕидовите на работните простории не смеат да 
пропуштаат влага, и мораат да бидат таква конструк-
ција Да ги изолираат работните простории од брзи 
влијанија на надворешните температури. 

Ѕидовите и тавани цит е (стр о новите), како и ду-
шБмињата на работните простории, не смеат да про-
пуштаат прав, чад, гасови и пара. 

Во работните простории во кои што се испара-
ва ат отровни материи (жива, ̂ олово, арсеник, анилин 
и тН.) или- се СТворуе прав на тие материи, мораат 
таваниците (строповите) и душемињата мораат да 
да бида-т од материал кој што се мие лесно. 

Член 62 
Таваниците (огроповите) на работните простории 

во кЈои што се развива многу пара мораат да бидат 
изведени од матернал кој што спречуе кондензирање 
на парата. 

Член 63 
Ѕидовите и таваниците (строповите) на работните 

простории мораат да бидат изведени во светли бои. 
Исклучение чинат работилници во кои што солнче-
вата светлост штетно делуе на сировината или гото-
виот производ. 

Кровови 
Член 64 

^рововите на работните простории во кои што 
кефа таваница (с гр опови) мораат да бидат така 
сатра дени да штитат од временски непогоди, преку-
мерна топлота и ладнокја. 

Доколку во просторијата би могло да дојде до 
експлозија кров треба да се предвиди со полесен 
покривач. 

Пелерина 
Член 66 

Работните простории мораат да бидат снабде-
вани со достаточен број пенџериња чи ј-ат а површина 
зависи од видот на работењето која што во ним се 
врши но во секој случај треба да изнесу е немалу 1/8 
од површината на душемето на поедина работна 
Просторија, ПЗнџеринѕата (светларниците, кр о в пите 
иенџериња и сл.) на работните простории треба да 
се така расход елени, да работната просторија -биде 
но возможност еднолико осветлена со дневна свет-
лост во цеЈзиките. равни делови, 

- Пенџерињата за работните простории мораат да 
бидат така наместени да можат по потреби да се 
отвораат. Кај ^градени индустриски пен цер иња пое-
дини делови на истите мораат да се изведат така да 
можат да се отвораат. Сите пенџериња (с вет л,ари ици, 
кровни пенџер иња и сл.) мораат да бидат така на-
местени, да лицето кое што ги отвора или затвора 
стои на душемето на работната просторија. 

Пенџерињата на работните простории треба по 
возможност да бидат така наместени Ка̂ оо би се 
избегнало парањето на директни солнчеш зраци из 
работните места. 

Сите пенџериња по својата конструкција мораат 
да бидат така. наместени да се чистат лесно. 

. Член 66 
Во случај на недостаточно излази можат поедини 

ненџериња во работните простории така да се на-
менат, да во случај на опасност можат да послужат 
како излаз. 

Врати 
Член 67 

Сите внатрешни врати на работните простории 
(имаат да се отвораат во правец на најблискиот излаз. 
Сите надворешни врати мораат да се отвораат во 
правец на излезот, Врати кФи што се отвораат спре-
ма скалите мора да бидат така наместени и поста-
вени да не го смекјаваат слободниот пристап на 
скалите. 

Член 68 . 
Кај приземните згради распоредот и бројот на 

излазите мора да биде таков да најголемата далечина 
со најкус пат од се-кое работно место до најблискиот 
излаз биде најповеќе 25 м. Многу развлечени (долги) 
приземни работни простории кои што немаат згодни 
п^нџериња за скокање, мораат да имаат достаточен 
број излази во случај на опасност, 

Кај повекјекатните згради распоредот и бројот 
на излазите мора да биде таков да најголемата да-
лечина на секое работно место до најблискиот излаз 
до скалите биде најповеќе 25 м. Заради тоа повекје-
катните згради кои што-се долги преку 30 м мораат 
да имаат барем две окали кои што се едиа од друга 
достаточно далеку и кои што мораат да имаат излаз 
во слободен простор, -

Згради кои што се покуси од 30 м, а повисоки 
се од 3 ката и служат ка-ко работилница мораат да 
имаат барем две скали, кои што се достаточно да-
леку една од друга, а кои што водат во слободен 
простор. Една од овие скали ке служи само како 
излаз во случај на опалност. 

Члан 69 
Покретна и врата која што виси може да се 

п оставу ат само ако' постои во истата работна про-
сторија барем уште една врата која што се отвора 
во правец на излазот. 

Член 70 
Сите врати кои што ги затвораат работните про-

стории во кои што постои особена опасност од по-
жар или екстазија мораат да бидат изградени од 
несагорив материал. 

Член 71 
Скали, потскали, ходници и пролази не смеат 

да се употребуат како работни простории ^ склади-
шта на материал. ^ 

Бунарите кај скалите (мегјупростори кај скалите) 
и просторите да движење див ашици (лифтови) мо-
раат херметички да се затвораат како низииив не би 
била промаја штетна по работата во просториите, 
а особено опасна во случај на ножар. 

Кај диза лиците во згради ур ег ја Ј ОТ мора да биде 
така изведен да може диваладата- да се стави во 
покрет само кога се сите врати кои .што .служат за 
улаз во дазалицата добро затворени. 

Сите отвори во мегјукатннте конструкции кон 
што служат ?а работење (вертикален транспорт - Ш 



Вторите, 26 февруаѕд 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 16 — Страна 191 

ах.) мораат лешо да се затв-ораат варали спДОчуење 
промаја при пожар. 

Член 72 
Ходниците и пролазите мораат да бидат лесно 

пристап ачин. Главните ходници и пролазите треба 
да се најмалу 1,50 м, а споредните ходници и про-
лазите најдоа лу 1 м широки. ^ 

Работилници под земја и на тавани 
Член 73 

Исклучително е дозволено да се уиотребуат ра-
ботни простории кои што лежат под површината на 
земјата, ако имаат достаточен број излази, доста-
точно дневна светлост, ако се заштитени од под-
земна влага и ако не се изложени на опасност од 
поплава. Таваните (столовите) на вакви простории 
треба да се \ нав агј а ат најмалу 0,60 м над земја, 
а душемето не подлабоко од 2,20 м под површината 
на околното земјиште. 

Член 74 
Тавански простории можат да се употребат како 

работни ^простории, и тоа за работи од помал обем, 
ако не се работи со материал од кој што постои 
опасност од пожар, и ако се кров оките изведени 
така да ги штитат запослените од многу јака солн-
чева топлота и ладнокја. 

Член 75 
Таванските и подрумоките работни простории 

мораат да одговараат на сите други пописи кои што 
се од несу ат на работни простории. 

Ш ХИГИЕНА НА РАБОТЕЊЕТО 
Чистокја на работните простории 

Член 76 
Сите работни простории како и работни места 

мораат да се одржуат чисто. 
Најмалу еднаш неделно сите работилници мо-

раат темелно да се очистат. Душемињата на рабо-
тилниците мораат да се чистат катадневно, и тоа ло 
правило, по завршетокот на работењето. Ако чисте-
њето мора да се врши за време на самото работење, 
чистењето ке се врши 'на таков начин да се не дига 
ПЈЗДВ. 

Ѕидовите и таваните (сноповите) на работните 
простории мораат редовно да се чистат, а да се 
варосуат најмалку еднаш годишно. 

Вода употребена за прскање или перење рабо-
тилници не смее да биде штетна по здравјето. 

Член 77 
Во сите работилници како и споредните про-

стории мораат да се постават пљуваоници од мате-
риал кој што може лесно да се мие. Плууваониците 
мораат да бидат исполнети со вода. Бројот на пљу-
ваониците во поедини работни простории ке се од-
реди спрема големинат,а на просторијата и бројот 
на работниците кои што работат во ним, -смета јес ји 
најмалку 1 пљуваоница на 20 работника. Пљуваони-
ците мораат да бидат поставени на лесно приста-
пачни места, а мораат катадневно да се миат. 

Нарочно се препорачуе поставуење пљуваоници 
со капаци кои што се отвораат со притисок на нога 
или пљуварници прицврстени на зид во височина од 
1 м над душемето и тоа со водено перење. 

Оеветлуење на работните простории 
Член 78 

Сите работни простории и работни места мораат 
Ба бидат во достаточна мера осветлени со дневна 
светлост. Дека не е возможно заради технички раз-
лози да се доведе дневна светлост во достаточна 
мерка, просториите и работните места мораат да 
бидат вештачки осветлени. Сите работни места и 
работни простории, како ,и сите други простории 
на претцијатието, мораат да бидат нокје достаточно 
осветлени. % 

Во места дека постои електрично осветлував и 
ако постои возможност на приклучок, електричното 

осветлував мора Да се уведе во сите работни про-
стории. 

Пенџериаата^ ошетлујукјите отвори, како и про-
зирни делови на осветлујукјите направи, мораат 
да се одржуат во чиста и исправна состојба. Пенџе-
рињата и осветлујукјите отвори низ кои што дово-
гјаат директни солнчевл зраци, мораат да бидат 
снабдени ,со справи кои што стјечу ат блештеае на 
светлоста и паг јан,е на директни деличеви зраци на 
работните места. 

Ѕидовите и таваните (строповите) на работните 
простории мораат да имаат таква боја и површина 
да упијат што помалку светлост. 

Кај вештачко осветлував изворот на светењето 
ве смее да, производи блештење. 

Забрането е 'за осветлував да се употребуат 
ламби со гориви течности кои што се испаруат кај 
температура под 35°С заради опасност од експло-
зија. 

Пламенот на ламбите за вештачко осветлување 
мораат да биде далеку од намештајот и запаливите 
предмети најмалку 1 м вертикално и 0,30 м хори-
зонтално. 

Во работните простории мораат да бидат поста-
вени и припремени ламби за резервно осветлував 
во случај на застој, на централното оеветдуење. Со 
резервно осветлувате треба особено да се снабдат 
излазите, ходниците' и скалите на претпријатието. 

Сите гасови, течности и цврсти тела (карбид 
и сл.), кои што се употребу ат за осветлував, мораат 
да бидат затворени во метални резервоари односно 
садо,ви. Поголеми количини на овие средства се 
шесту ат во одделни просто.рии. 

Кај сите места, кои 1цто претставуат особена 
опасност на пагјање на запослените лица, како кај 
отворите во душеме и за пристап кон подземните 
магацини, отвори за пристап на галерии, скали, кај 
дупки, канали и тн. ке се истакнат сигнални ламби 
односно фенери. 
Температура и влажност на воздухот на работните 

простории 
Член 79 

Работните простории мораат да бидат преку 
зима загреани. Во работни простории во кои што 
работниците врш.ат полесни физички работи темпе-
ратурата има д а се движи од 18 до 20° С. А за Дру-
гите потешки работи од 40 до 18° С. При тоа треба 
да се зема во оглед влажноста и движењето на 
воздухот и интензитетот на полесното работење. 

При ладењето на просториите преку лето вна-
трешната температура може да биде и поголема а 
ке се подесуе во зависност од надворешната темпе-
ратура. 

Температурата во просториите треба да е што 
повекје уедначена како по слоевите така и по ви-
сочината. 

Температурата треба да се мери во средината 
на работната просторија. 

Справите за греење на работните простории 
треба да се такви да не претставу ат опасност од 
по^ар нити да го расипуат воздухот. 
^ Употребував на мангали и отворени пекји во 

работните простории не е дозволено. 
Работи кад кои што по природа на работата 

се развива висока температура, мораат да се вршат 
во простории кои што се одделени од другите ра-
ботни простории. 

Работните простории во кои што се р аку е со 
експлозивен материал смее да се греат на таков на-
чин, да опасноста од пожар или експлозија биде 
потполно исклучена. 

Работните простории мораат да бидат обезбе-
дени од прекумерно зрачење г (радијација) на тона-
тата на апаратите за осветлував, огништ-ата и др. 
извори ва топлота. 

Воздухот на работните простории МОД3 да? бифе 
умерено влажен и треба да се движи од 30 до 80% 
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на релативна влажност, што овиси се„ од темпера-
турата и движењето на воздухот, 

Вентилација 
Член 80 

Во секоја ра-ботна просторија воздухот мора да 
биде чист, Каде годе е тоа возможно ке се употреби 
природна вентилација оо помошт на пенџер иња, 
врати, отвори на кров, таваница (строп) и зидови, 
оџаци и сл Проветруењето Мора да се- врши извон 
работното време, а во топли летни месеци и нокје. 

Проветруењето треба да е така изведено да ги 
обвакја сите далови на просторијата во која што се 
навогјаат работните места односно живеат работ-
ници. Со проветруењето на просториите \не смее 
околу работниците да се прави промаја која што би 
била штетна по здравјето. 

Ако природната вентилација не е достаточна, 
мора да се изведе вештачка вентила-ција. 

Вештачката вентилација мора да биде изведена 
по принципите на современата техника, водејкји 
сметка за специалните услови на работењето во пое-
дини гранки ^а стопанската дејност. 

Вештачката вентилација треба да е така изве-
дена да воздухот може шест пати на саат да се 
Обнови. 

Воздухот кој што се доведуе во работните про-
стории мор-з да биде свеж и чист. Во случај да во 
работната просторија не е возможно да се доведе 
свеж и чист воздух мораат да се постават згодни 
филтри за пречистуење на воздухот. 

Член 81 
Секое развијање на чад, пара, надражујукји, за-

гушливи или отровни гасови во работните простории 
мора да се спречи со одведуење на истите непосред-
но од местото на развијањето. Во работните про-
стории дека не мбже сосема да се спречи развијање^ 
на чад, пара, надражују к ји, загушливи или отровни 
гасови треба особено да се појаше вентилацијата. 

Член 82 
Работи при кои што се развиваат големи коли-

чини на водена пара може да се вршат само во 
простории снабдени со народни урегјаи за спречу-
ење да се прави магла и кондензација на пара на 
тавани (стропови) и зидови на работните простории 
(урегјаи за отстрануење на магла). 

Член 83 
Во случај да природата на работењето бара вла-

жен^ на воздухот на работните простории, истата 
ке се врши со помошт на нарочни справи за влажење 
воздухот. За контрола на влажноста на работните 
простории во кои што се врши влажење, ке се по-
ставуат особени апарати за мерење влажноста на 
воздухот. Водата употребена за влажење на работни-
те простории не смее да биде штетна по здравјето. 

,Член 84 
Секое дигање на прав во работните простории 

мора да се спречи. Правот мора да се одведуе не-
посредно од местото дека наотануе и тоа со посил-
на парични ур ег јаи (ексхаустори). 

Доколку правот, кој што се при поедини рабо-
тења развива, не може да1 се одведу е заради самата 
природа на работата, вакви работи мораат да се 
вршат механички во потполно затворени простории 
односно урегЈаи. 

Бука и вибрации 
Член 85 

Буки и вибрации во работните простории мораат 
да се сведат во најмала возможна мерка за да би се 
спречило обо дуење на уловените работници. 

Одделената или поедините машини кај што се 
развива особена голема бука, треба да се одвоени 
од другите работни просторни. 

На работниците кои што се нарочно изложени 
на голема бука треба да им се стават на располагање 
потребни средства за заштита на слухот. 

Работење со отровни и заразни материи 
Член 86 

Отровни материи мораат да се сместуат и чуваат 
во за таа цел одредени простории. Пристап во вакви 
простории имаат само лица на кои што им е пове-
рено ракуење со отровни материи. 

Сите работења со отровни материи како што се 
распакуење, мелење, мешање, вагање, пресипуење и 
пакуење, мораат да се ^ршат во одделно за таа цел 
одредени простории. Таваните (стресовите), душе-
мињата и ѕидовите на вакви простории мораат да 
бидат од материал кој што на себе не задржуе прав 
и кој што се пере лесно. Ракуењето со отровни ма-
терии ке биде регулирано со специјални правилници. 

Член 87 % 
Материал кој што е опасен за пренесуење зараза 

мора пред обработуењето (складирањето) сортира-
њето и преработуењето) претходно да се раскужи. 
Начинот на работењето со ваков материал ке биде 
регулиран со одделен правилник, 

Заштита на телото при работењето 
Член 88 

На лица кои што своето работење, со оглед на 
природата на работата, ја вршат седејќи, мораат 
да им се стават на располагање згодни хигиен,ски 
седишта со наслон за крстот и позите. 

Ѓ Член 89 
Кај сите работења кај кои што се во опасност 

очите и лицето на запослениот персонал (и тоа за-
ради јака светлост, загрејуење, испаруење и прс-
кање на јетки течности, прав, варници и кај сите 
работења кај кои што се во о-пасност очите заради 
деловите кои што летаат од материалот кој што се 
обработуе) на запослените лица мораат' да им се 
дадат на располагање заштитни окалки, штитници 
за очите и лицето или сл. Средствата за заштита 
на очите и лицето мораат да бидат лесни и згодни 
за носење од подесен материал. Истите не смеат 
значително да го Смалуат полето на гледањето ни-
ти смеат да проузрокуат потење. Ако работењата 
кај кои што постои опасност за очите се вршат во 
непосредна близина на други постојани работни 
места, такви работни места мораат Да се оградат 
со згодни огради. 

. ' Член 90 
На запослените лица на кои што за време на 

работењето им се во опасност органите за дишење 
мораат да им се стават на располагање средства за 
заштита на органите за дишење (распиратори, , маски^ 
изолациони апарати). Средствата за заштита на ор^ 
тапите за дишење кои што им се ставуат на распо-
лагање на запослените лица мораат да бидат испи-
тани и повремено контрол исани, кака и да одго-
вараат на наменетета цел. 

Секоја вакв л справа мора Да одговара и мора 
да се подесуе спрема носителот. Истите мораат да 
бидат одделно и на соодветно место чувани, посто-
јано одржуени во исправна и чиста состојба, а спре-
ма потреба мораат и да се дезинфикуат. 

Член 91 
На запослените лица на кои што за време на 

работењето им се вз опасност рацете или возите 
мораат, да им се стават на располагање заштитив 
средства за заштита .на рацете и нозете (на пр. за-
штитни до коленици, заштита на запешкја и сл.). 
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Средствата За заштита на рацете и нозете мо-
раат да бидат згодни за заштита на односните де-
лови на телото од опасност на работењето која 
што. запослените лица ја вршат. Тие мора да бидат 
современи и одржуени постојано во исправна 
состојба. 

Кај работења кои што се вршат во вода или 
влага мора на запослените лица да им се стават на 
располагање непромочиви обувки, а по потреба и 
непромочиао облекло. 

Член 92 
На запослените Лица на кои што за време на 

работењето им е во опасност главата (темето, ко-
сата, кожата, ушите) мораат да им се стават на 
располагање подесни заштитни средства (кациги, 
штитови, капуљачу шамии и сл). 

Работни алишта и обувки 

"Член 93 
На запослените лица кои при работењето тро-

шат алишта иовекје но обично, претпријатието ке 
им дава бесплатно соодветни работни алишта,. Кои 
запослени лица ке добијат работни алишта и колку, 
ке се одреди со одделни прописи. 

На запослените лица кои што се изложени осо-' 
бено на штетни влијанија на работењето, мора да 
им се стават на расчолагање особени заштитни али-
шта и /обувки (азбестни или импрегнирани алишта, 
кожни или гумени скутини, гумени чизми, заштитни 
ракавници и сл.) 

На запослените лица кои што своето работење 
го вршат на отворен простор и се изложени На вре-
менски непогоди, мораат да им се стават на распо-
лагање работни алишта или кабаници зд дожд од 
непромочив материал, -

Заштитните работни алишта треба постојано да 
се одржуат во исправна состојба, а спрема потреба 
да се чистат, перат и дезинфикуат. 

Заштитните работни алишта мораат да бидат 
такви, да по возможност не ја смалуат работната 
способност на работникот кој што во нив работи. 

Гардероби 

Член 94 
На сите запослени лица мораат да им се стават 

на располагање гардеробни орманчиња за смес-
т е ш е алишта. На оние запослени лица, кои што 
работат на отворен простор мораат Да им се стават 
на располагање бо просториите кои што служат 
како склоништа од временски непогоди или во од-
делни простории вешалици за смеетуење алишта. 

На запослените лица кои што работат на не-
чисти работи или со материи штетни по здравје 
мораат да се стават на располагање двоструки гар-
деробни орманчиња, и тоа еден за сместуење на 
праг јанеш, а друг за сместуење на работни алишта. 
Гардеробните орм^нчиња мораат да бидат снабдени 
со клуч. 

Гардеробните орманчиња мораат да бидат нај-
малку 1,5 м високи, 0,35 м длабоки и 0,35 широки. 
Двоструките гардеробни орманчиња мораат да би-
дат најмалку 0,70 м широки, а ке имаат вертикална 
преграда камо граѓанските алишта не би довогјале 
во додир со работните алишта. 

Во работните простории со нормални хигиенски 
услови на работењето можат гардеробните орман-
чиња да се поставаат и по поедини работни прос-
тории на згодно место, кои што ве смеат да бидат 
во близина до машините работачици. 

Во претпријатија кај што не се нормални хиги-
енските услови на работењето (висока или ниска 
температура, влага, прашина, дим, отровни материи 
и сл.) тардеробите мораат да се уредат во одделни 
простории а во поголемите претпријатија гардеро-
б е ке се уредат одделно за поедини одделена. 

Гардеробните орманчиња мораат Да бидат на 
ногари високи најмалку 15 см заради возможност 
на чистење и на згодни места мораат Да имаат от-
вори за вентилација. 

Гардеробите треба по возможност да се во 
близина до умивалниците и ќупатилата. 

За запослени лица кои што на работа довогјат 
со бицикли мораат во двориштем или на некое 
друго место да се постават соодветни сталци за нив-
ното сместуење. Вакви места1 за сместуење на бици-
кли мораат да бидат покриени. 

Во претпријатијата во кои што запослените 
лица по природа на самото работење се изложени 
на влага мора да се уреди одделна просторија за 
сушење алишта и обувки. 

Трпезарии ^ 
Член 95 

На запослените лица им е забрането да се ранат 
во работните простории. Земање помали оброци на 
храна (појадок) може во работните простории ис-
клучително да се дозволи, ако во истите не се ра-
боти со отровни или заразни материи, ако не се раз-
виваат штетни испаруења и ако се сите други хиги-
енски услови задоволителни. 

Во претпријатијата дека што запослените лица 
со оглед на работното време односно работните од-
носи ручаат или вечераат мора да се уредат осо-
бени простории за трпезарии со достаточен број на 
маси и столици, На работниците кои што донесуат 
храна со себе треба да им се даде возможност таа 
храна да ја подгреат. Трпезариите зиме мораат да 
се загреат. 

УмИвалници 
Член 96 

На запослениот персонал мораат да му се ста-
ват на располагање умивалници. Умивалниците мо-
раат по правило да бидат надвор од работните 
простории. Во поголемите претпријатија умивални-
ците мораат да се навогЈаат при секое поголемо ра-
ботно одделена. 

^ Умивалниците мораат да се постават во одделни 
простории, и тоа одделење за машки и женски. 

Треба да ?е постави толкав број на славини да 
може истовремено да се пере најмалку 1/5, а кај 
нечисти работи 1/3 од запослениот персонал. 

Умивалниците мораат да бидат од порцулан, 
вештачки камен, емајлиран лим или сличен мате-
риал.Душемето, како и видовите на умивалникот 
до височина 1,5 м, мораат да бидат облом: и со 
материал кој што не пр опушта течност и кој што 
може лесно да се пеое. Во достаточно големите 
простории умивалнипите можат заедно да се смес-
тат со̂  гардеробата. Нл секое запослено лице прет-
пријатието е должно да му стави на располагање 
потребна количина сапун и убрус (ручник). За ра-
ботите при кои запослените лица се извалкани со 
материи што не можат Да се исперат со ладна вода, 
мора на запослените лица да им се стават на распо-
лагање топла вода, односно и одделни средства за 
чистење рацете. 

Зиме просториите за миење мораат Да бидат 
загреани. \ 

Купатила 
Член 97 

На запослените лица кои што во текот На ра-
ботењето многу се потат или особено се изложени 
на влијание од прашина, шкодливи материи и вооп-
што дека овие лица се особено изложени на нечис-
тотија, мораат да им се стават на располагање ку-
патила со тушеви со ладна и топла вода, сметајќи 
еден туш за најмногу 15 лица. 

Душемето и ѕидовите на купатилом до височи-
на 2 м мораат Да- бидат обложени со материал кој 
што не пропушта течност и што лесно се пере. Во 
кун атило то мора да постом простор за преселе-
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чуеше, кој што мора Да биде така одделен Да али-
штата иа работникот не' бидат изложени на прска-
ното од взда. 

Просториите од купатило то (и одделената за 
евлечуење) еа време капењето мораат да бидат зиме 
за-греани. Купатила со тушеви Треба да се подигнат 
во одделни простории ео одделен предпростор, к)ој 
што ке ја спречуе маглата примена ш темпе-
ратурата. 

Вода за пиење 
Член 98 

На сите запослени лица мора да им се стави на 
(располагање здрава и питка вода во достаточна ко-
личина. Во недостаток на здрава и питка вода мора 
т запослените лица да им се стави на располагање 
дЈезинфикуена вода или пр зовриена со освежителни 
,додаци. 

Адоо во местото ца претпријатието постои водо-
вод со питка вода, петнријатието е должно да ја 
спроведе водата и да ја стави на работниците на 
располагање, Кај што постои водовод мораат да се 
постават хигиенски славини во внатрешноста нв згра-
дата, на кои што запослените лица можат да пијат 
вода без употреба на садов,и, и тоа сметајкји една 
славина на 60 работници. Славената со питка вода 
не смее да биде оддалечена повекје од 100 м од 
работното место. 

Кај што нема водовод на запослените лица мо-
ра да им се стави на располагање здрава и питка 
вода во нарочно за таа цел одред,ени садови. Садо-
вите мораат да бидат од материал кој што нема да 
го распну е вкусот на водата, да не ргјосуе, муфло-
суе и тн. Вакви садови мораат да бидат затворени 
или со поклопци кои што ја чуваат водата од за-
гадував. Секој работник треба да има своја соп-
ствена чаша (лонче) за вода. 

Нужници 
Член 99 

Нужниците треба да се подигнат одвоено од 
зградите во кои што се работи и живее, доколку 
не се со водено перење. Во местата во кои што. 
постои водовод, нужниците мораат да бидат со во-
дено перење. 

Нужниците со водено перење ке се уредат во 
претпријатијата кои што имаат сопствена водово-
дна ' мрежа. 

Нужниците со водено перење во близина на 
работните простории мораат да им,аат предпрос-
тор кој што ги дели нужни ци те од работните про-
стории. 

Кај иужн,иците со водено перење мораат да се 
превземат потребни мерки да се спречи замрзнув-
ањето на водата односно чЈЦ^се обезбеди хигиенска 
употребливост на нужниците? и за време мразовите. 

Во претпријатието ве кое што се запослени 
машки и женски лица, нужниците ме се одвојат 
спрема полот. Оваа поделба ке се означи со на-
тписи. 

Бројот на нужниците ке се одреди спрем,а бро-
јот на упослените лица, и то-а на приближно 30 
работници односно на приближно 20 работнички 
запослени во претпријатието мора' да се подигне 
по еден нужник. Со нужниците зачиниш ке се по-
стави на приближно 30 лица уште и4 по еден писоар 
од материал кој што не пропушта течност и кој што 
може лесно да се пере. Истите мораат ћовремено и 
да се дезиификуат 

Во претпријатијата со по век је од 50 работни-
чки а по возможност и за помал број работнички 
т,реба да постои со нужникот и посебно одделење 
снабдено со најнужен урегјај, потрошен материал 
и вода за одржуење лична хигиена на жените. 

Душемињата и видовите на нузшгиците до висо-
чина 1г20 м мораат да бидат од матер иал што не 
пропушта течност и кој што може лесно Да се пере 
и дезжфикуе Секој нужник треба д а има врата 
која што со внатрешната страна се затвора. 

Нужниците мораат да се чистат најмал-ку ед-
наш дневно. 

Нужни цит е мораат Да бвдат достаточно осве-
тлени и уд есени така да лицата кои што се во ита 
да не бидат изложени на временски непогоди-

Во секој нужник мора да постои возможност 
на природна вентилација. 

Се припорачуат нужници - чучавад се водено^ 
перење. 

Со работните простории во кои што по природа 
На работењето влада повисена температура нужни-
ците мораат такугјере да се загреваа /Ако нужници-
те се навогјаат надвор од зградите во кои што се 
наеогјаат работните простор ни со повисена те :-
пература, пристапуење кон такви нужници мор,а де 
биде овозможено со ходници, кои што работниците 
ке ги штитат од нагли промени на температурата. 

Се препор^чуе со ну шеиците да се поста-
ва ат и умивалнитр. за верење раце после употреба 
на нужникот. Перење раце после употреба на нужни-
о т е обвезно во претпријатијата кај што се пре^. 
работу ат животни продукти и лекови, 

Ако се нужниците во истата зграда со работ-
ните простории, одводната канализација мора да 
биде составена со надворешниот воздух со поМокј 
на одделни ц'евки кои што го надвишуат покривот 
на зградата. 

Во местата кај што постои канализација нужни-
ците ке бидат приклучени кон канализацијата. 

Дека не постои возможност нужниците да се 
приклучат кон канализацијата мораат да се изра-
ботат^ одделни путнички дупки. Нужничките дупки 
мораат да бидат сосема затворени, а нивните зидови 
не смеат да пропуштат течност. Истите мораат да 
бидат на згоден начин вентилирани. 

Ну женичките душки мораат на време да се пра-
знат, и тоа така да површината на нивната содржина 
остане секопЈат околу половни метар испод површи-
ната на околното земјиште. 

Отпатци и отпадни води 
Член 100 

Сите отпатци мораат секоедневно да се изнесу ат 
од работните простории, Ако се работи за отпатците 
на органски материи подложни на скапуење, во ра-
ботните простории кај што настануат такви отпатци 
мораат да постоат особени метални садови со по-
клопци во кои истите се собираат. Тие метални са-
дови мораат секое^невно да се испразнуат и перат. 

Отпатците на органски материи подложни на 
скапуење можат привремено да се оставаат во за таа 
цел соѕидани и потполно покриени и затворени ко-
мори, кои што се навогјаат надвор ц достаточно се 
оддалечени од работните простории. Отпатците на 
органските материи во вакви комори мораат редовно 
да се празнат; а опрема потреба да Се поонпуат со 

-соодветен дезинфекцион раствор. 
Член 101 

Во работните простории во кои што се прерабо-
туат органски материи подложни на скапуење, душе-
мињата мораат да бидат од таков материјал да не 
пропуштаат течност. Ѕидовите на вакви простории 
мораат да бидат премачкани со мрсна боја или обло-
жени со материал кој што може лесно да се пере. 

Душемињата и ѕидовите на вакви работни про-
стории мораат секоедневно да се перат, а по потреба 
и дезинфикуат. 

Член 102 
Отпадните води мораат да се одаедуат непосред-

но во канали чии отвори мораат да бидат снабдени 
со сифон и. 

Член 103 
Отпадн-ите вод,и во часот иа напуштањето на 

претпријатието, како и начин на одвожење отпат-
ците (гјурбе) вон подрачјето на претпријатието има 
да одговара и ке се врши спрема за таа цел доне-
сените прописи 
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Прва помокј во несрекја 
Член 104 

Кај сите работи без оглед на бројот на запосле-
ните лица мора да постои орманче со потребни са-
нитетски средства за давање прва помокј во несреќна, 

Во поголемите претпријатија со повекје одвоени 
одделела н кај работи кои што ,се вршат на разни 
меѓусебно оддалечени места, секое работно одделе-
ние односно оддалечено работно место треба да има 
одделно орманче со санитетски материал за даваше 
прва помокј во несреќа, 

Орманчето за црва помокј мо,ра да биде на лесно 
пристапачно место и на својта надворешна страна 
мора да носи знак на црвениот крст. Уедно на сани-

' тетското орманче мора да биде означена кукјната 
адреса на најблискиот лекар (евентуално и телефон-
скиот број), адреса и телефонскиот бра! на најбли-
ската болница, а евентуално и установа за давање 
прва помокј и транспорт на у несредените лица. На 
санитетското ор манче уедно мора да биде означено 
кои лица имаат клуч од санитетското орманче и кои 
се упатени и одредени за давање прва помокј во не-
среќна. 

Оганчињата за прва ПОМОКЈ мораат да бидат 
редовно заклучени. Клучевите на оганчето мораат 
да се навогшат кај одредени лица. 

Со одделно напатствие ке се одредат нормите за 
такви орманчиња, за нивното ракуење и одржуењ^ 
како и за санитетскиот материал, кој што мораат да 
го содржут^во поедини претпријатија. 

Орманчињача со средствата за давање прв,а по-
мек ј во несрекја треба да се одржуат во беспре-
корно чиста состојба а утрошениот санитетски мате-
риал мора во најкусо време да се пополни. 

Во орманчето во средствата за давање прва по-
мокј не смее да се егава материал и предмети кои 
што тамо не спагјаат. 

Во претпријатијата во кои што можат да се слу-
чат и потешки несрекјни случаи мораат да постоат 
згодни носила за прзнесуење унесрекјените лица. 

Поголеми претпријатија, особено оние што се' 
оддалечени од населените места, се должни да по-
дигнат ^своја санитетска станица со сиот потребен 
урегјај и материал за давање прва помокј во не-
среќа. 

,Кои претпријатија се должни да подигнат сани-
тетска-станица ке одреди инспекцијата на трудот во 
согласност со државните санитетски органи и сани-
тетските органи на социалното осигуруење. 

Раководачот на санитетската станица за давање 
прва помокј во несрекја мора да биде стручно лице. 
Кај работи кај кои што постои возможност на тру-
ење^ со гасови или возможност на давење мораат да 
постоат постојано во подготовка направи за спаса-
вање и средства за давање прва помокј (направи за 
вештачко дишење, противотрови и сл.). Со наведе-
ните направи и спедства за давање прва помокј ке 
ракуат за таа работа особено оспособени и увежба-
ни лица. 

Лина за давање прва помокј 
-Член 105 

Во секое претпријатие односно во поедини одво-
,дни одделена на претпријатија и оддалечени работни 
места, ке биде'одредено и изучено едно лице за.да-
вање прва помокј. 

Оопособуење лица за давање прва ,помокј ке 
биде регулирано со одделно напатствие. 

Фабрички хигиеничари 
Член 106 

Фо секое претпријатие во кое што постои возмо-
жност за појава професионални и други оболуења 
воћарска со работата, грижа за хигиена на работата 
кј^вдде за тоа нарочно оспособено лице-фабрички 
хигиеничар. 

Наддѕадата инспекција на трудот, ке одреди во 
смисла на ^здаден^те напатствија, кои претпријатија 
се должиш да имаат фактички хжиеничдри. 

IV ТРАНСМИСИИ 
Член 107 

Сите вертикални и коси каиши (ремени), јажиња 
и синџири, без оглед на нивната брзина и ширина, 
мораат да се заградат , или вклопат до височина од 
1,5 м над подот. 

Главните вертикални и коси ремени и јажиња 
мораат да се заградат односно оклопат до височина 
до 2 м ,над подот. 

Сите хоризонтални ремени, јажиња и синџири 
што се навогјааг па височина пониска од 2 м над 
подот мораат потполно да се заградат односно окло-
па^ Сите хоризонтални ремени и јажиња што се 
навогјаат на височина преку 2 м над подот а се 
пошироки од 10 см и се движат со брзина поголема 
од 10 м/сек мораат да се склопат барем од нивната 
долна страна. 

За-градуењата на ремените, јажињата и синџи-
р ч е мораат да бидат цврсто и солидно изведени. 

Составните места на ремените, јажињата и син-
џирите мораат да бидат цврсто и п0 возможност 
глатко изведени и мораат повремено да се прегле-
даат. 

Член 108 
Навлечуење ши нафрлање ремените шин јажи-

њата на котури смее да се врши само за време ми-
руење на погонот. 

Навлечуење или нафрлуење ремените или јажи-
њата на котури за време погонот може да се врши 
едино со номокј на направи одредени за таа дел. 

Член 109 
Посипуење ремените, мачкање и чистење смее да 

се воши само за време мируењето на погонот. 
Поправање и скусуење ремените мора да се врши 

за време мируењето на погонот. Ако е неопходно 
потребно таа работа да се врши за време на погонот, 
истата може да се изврши едино во случај ако сим-
натиот каиш виси на одделен носач, кој што го 
спречуе додирот на ременот со оската која што е 
во погон. 

Ремените и јажињата кои што ке спаднат од ко-
турите треба одма повторно да се наместат или така 
осигурат да истите не можат да дојдат во додир со 
движните делови на трансмисијата или на машините' 
работачиците. 

Член НО 
Трансмисиони^ оски, кои што ги покренуе ис-

тата погонска машина, а се навогјат во разни ра-
ботни простории, мораат да бидат така изведени да 
можат да се заустават во взаемна независност од 
другите трансмисиони оски. Зауставената трансмиси-
она оска мора да биде осигурена така Да сама од 
себе не може да се стави во движење. Ова важи и 
За сите споредни трансмисиони оски. 

Член 111 
Секоја хоризонтална трансмисиона оска која што 

се навогја на височина пониска од 2 м над подот е 
потребно да се загради односно обложи. Вертикал-
ните или косите трансмисиони оски мораат да се 
оградат или обложат до височина од 1,5 м над подот. 

Член 112 
Краевите на оските кои што стр ч ат по в ек је од И 

на пречникот на оската, а се навогјаат на височина 
пониска од 2 м над подот, мораат да се обложат со 
тулци. Краевите на оските кои што стрчет помалку 
од Ук од пречникот, на оската не мораат да бидат 
заштитени, но мораат да бидат глатко изведени и 
завалчавестени, 

Член 113 
Прелазите кои ,што водат преку хоризонталните 

трансмисиони оски мораат да бидат особено осигу-
рени. ,Прелазите преку трансмисионите о,да, мораат 
да бедат цврсто изведени, доволно широки и, снаб-
дени со сигурни огради. 
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Член 114 
Местата каде што пристапот кон трансмисиони е 

оски е често потребен (заради мачкање и сл.) мораат 
Јдд бидат лесно пристанати и.достаточно осветлени. 
Пристапот на вакви места треба да се овозможени со 
помокј иа подигнати постојани платформи со ограда 
агли со помокј на стабилни лествици или подножја. 

Член 115 
Лежиштата на трансмисионите оски треба по 

возможност да се со автоматско подмачкуење. 
Член 116 

Потурите на трансмиаионите оски, кои што се 
пониски од 2 м над подот мораат да бидат заград ени 
односно склопени. Треба да се настои да оградата 
Па нотарот истовремено го заграду е ременот. 

Член 117 
Запчаници^ и синџирните котури на височина 

вод 2 м над подот, а кои што се навогјат во непо-
средна близина на работните места и во пролазите, 
мораат потполно да се заштитат (заштитни кутии)Г 
Ласо запчаниците и синџирните котури се навогјаат 
на височина пониска од 2 м над душемето а не се 
во пролазите и во непосредна близина на работните 
места, нивните заватени места мораат да се снабдат 
со заштитни лим кој што тие заватени места ке ги 
обване од сите страни. Краевите на заштитниот лим 
треба да се издигнати за околу 4 см од работ на 
запчаникот или синџирниот котур. 

Член 118 
Сите делови на траисмисиите (мазалини, клинови, 

з а в р т и и сл.) кои што стрчат мораат да бидат 
заштитени или глатко изведени. Кај заградуењето на 
трансмисиите секојпат треба да се настои истите по-
единечно да се заградат. Само во исклучителни слу-
чаи, дека што поединечно заградуење е оневозмо-
жено, може да се пристапи и на групно (заедничко) 
заградуење. Пристапуењето во простор на трансми-
сиите, кои што се групно заградени, е забрането за 
време на погонот. Оваа забрана треба да се истакне 
со натпис. 

Член 119 
Послгужуење како и сите други работења на 

трансмисиите смеат да ги вршат само поуздани и 
увежбани лица. Без одделен налог или одобруење 
не смеат да се превземаат никакви работења на 
трансмисиите кои што се навогјаат во погон. 

Исто така без изричит налог и овластуење не 
смеат да се превземаат никаквион?еиначу ења на 
т^ансмисиите. 

V ПОГОНСКИ МАШИНИ И МАШИНИ 
РАБОТАЧИЦИ 

Член 120 
Погонските машини мораат да бидат сместени 

Шв одделни простории (стројарници). Помали погон-
ски машини можат исклучително да се сместат во 
работни простории, но во тој случај мораат да бидат 
заград ени. 

Член 121 
Парата односно гасовите, кои што ги испуштаат 

погонските машини, мораат со особе,ни цевки да се 
изведуат во слободен простор. Цевките кои што ја 
одведу ат парата односно гасовите на погонските ма-
шини мораат, да бидат така поставени да височината 
на излазат на парата или гасовите од цевките мора 
да биде најмалку 1 м кад слемето Ба покривот на 
зградата во која што се сместени машините, односно 
над соседните згради 

Цевките кои што ја одведу ат парата или гасо-
вите на погонските машини мораат до височина 2 м 
нед подот да бидат озидани или ометани со изола-
ција од несагорлив материал. 

Иопусните цевки на експлозивните погонски ма-
шини мораат да имаат заградена комора за пригу-
шуење на бучењето, 

Член 122 
Пристапуењето во стројарницата ке се забрани 

го особен натпис на сите лица кои што во неа не-
маат работа. 

Член 123 
Замавците на нагонските, машини мораат повре-

мено да се испитуат со преглед на завртивте, кли-
новите и составниците, а исто така замавците мо-
раат повремено да се испиту ат и со удирање да не 
напукнале, 

Член 124 
Послаби експлозивни погонски машини можат да 

се ставаат во погон со раце наместо со рачка ако 
з а м а в н е т е се глатки или полно изведени. 

Аџо вакви машини се ставаат во погон со рачка, 
тогај рачките мораат да бидат такви да после ста-
вањето на машините во движење сами се исклучува 

Појаки експлозивни погонски машини мораат да 
се ставаат во погон со рачка, која што после пушта-
њето на машините во погон сама се ископчуе. Освен 
тоа, вакви машини мораат да имаат направа која 
што го спречуе повратното удирање на рачката. На-

јправата која што го спречуе повратното удирање на 
рачката не е потребна ако на моторот е постојано 
удесено подоцна палење. Кај дизел-мотор и мотор со 
ужарена глава е достаточно рачката да има направа 
што ја исклучуе кога моторот се става во погон. 

Средните и јаките погонски машини се пуштаат 
во погон' само со механички пат. 

На сите експлозивни погонски машини мора да 
биде прицврстена плочка со ознака на јакоста на 
моторот во КС и бројот на обрнуењата во минут. 

Член 125 
Забрането е пуштање во погон експлозивни ма-

шини со помокј на кисеоник или со помокј на други 
сагарливи гасови, заради опасност од експлозив. 

Член 126 
Погонските машини од сите видови смеат да се 

стават во погон едино со направа одредена за таа 
цел. 

Парните погонски машини до 20 КС можат со 
раце да се покренуат преку мртвата точка едино ако 
е пароводот затворен и ако славините за испуштање 
на кондензатот (кондензована вода) на цилиндри^ 
се отворени. 

Член 127 
Ставање во погон и зауставуење погонски маши-

ни ке се објави благовремено со одделен знак во 
сите работилници во кои што се навогјат машини 
работачици и урегјаи кои што ги тера погонската 
машина. 

Исто така, во секоја работна просторија во која 
што се нав ог јат машини р ибо тавици и ур ег јаи, кои 
што ги тера погонската машина, мора да постои'воз-
можност да благовремено во стројарницата се на-
јавуе секоја опасност. Во тој случај мора одма да 
се обустави погонската машина. 

Член 128 
Водените колца и водените турбини мораат да 

бидат така осигурени да, кога се зауставуат, сами 
од себе не моокат да се покрену ат. 

' Член 129 
Поправки на движните дедови на погонските ма-

шини за време погонот се забранети, а исто така и 
чистење на овие движни делови. 

За време на поправка е потребно да се превзе-
маат одделни мерки на опрезност да погонските ма-
шини некој не ги стави во покрет. 1 

Подмачкуење на погонските машини за време 
погонот е дозволено само со особени направи кои 
што исклучат секоја опасност. 
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Член 130 
Дупките за замавни и сл. дупките за движните 

делови иа погонските машини мораат да бидат загра-
дени со ограда најмалку од 1 м кои што во височина 
од ОДО м над подот ке бидат потполно изведеш како 
би се спречило Да случајно ногата на уловеното 
лице не падне во дупката. 

Член 131 
Послу ж,у ење и одржуење погонските машини моч 

же да се повери само на физички здрави лица по-
стари од 18 години, а кои што за тоа имаат нарочно 
оспособуење или испит. 

Член 132 
Кај секоја машина работачица со механички по-

гон мора да постои возможност, истата да може да 
се ставре во погон и зауставуе независно од оста-
натите машини работачици. Ставање во погон и за-
уставуење машини работачици мора да биде овозмо-
жено од работното место на послу жител от. 

Против случајно ставаше во погон и зауставуење 
машини ррботачнци мора да.постои осигурував.1 Ма-
шините работачици, кои што после иоклучуењето 
одма не се зауставуат, треба да се снабдат со коч-
ница. 

Употреба на урегјаи за заедничко (групно) ста-
вање во погон машини работачици, како и ставанув 
вон од погонот, е дозволено само ако такви машини 
работачици сочинуат група на машини кои што вр-
шат работ,и међусобно зависни и ако е предвидена 
возможност на заустазуење вакви машини од сите 
работни места, Секое лице кое што става машин-а во 
погон мора претходно да се увери да со тоа никој 
не е угрозен. Ова важи особено за машини р^бота-
чици на кои што е упослено повекје лица. 

Член 133 
Ако заради прекид на погонот машините ,рабо-

тачиц,и ненадејно застануат, мораат одма да се ис-
клучат така да, кога ке се отстрани причината за 
прекидот на работата, машините работачици сами да 
не кренат. 

Член 134 
Замавците. котурите, како и сите други движни 

делови кои што се навогјат во близина на работното 
место и пролазот мораат да бидат заградени. 

Член 135 
Сите делови кои што стрчатна машините рабо-

тапети, а к о и Ш Т 0 с е движат (како маз а лици, кли-
нови, завртен сл.) мораат да бидат заштитени или 
глатко изведени. 

' Член 136 
Заичаниците и синџирните котури на машините 

работачици, кои што се навогјаат на височина пони-
ска од 2 и над душемето во непосредна близина на 
работните места и во пролазите, мораат потполно да 
се заштитат (заштитни кутии). Ако запчаииците и 
синџирните котури на машините работачици се на-
вогјаат на височина пониска од 2 м, а не се во про-
лазите и во близина на работните места, мораат нив-
ните заватени места да се снабдат со заштитзи^им 
кој што тие заватени места ке ги обване одевте 
страни. Краевите на заштитниот лим треба да се из-
дигнати за околу 4 ом од работ на запчаникот или 
синџирниот котур. 

Член 137 
Краевите на оските и слични делови на машините 

работачвци ако етрчат повекје од У\ на својот преч-
ник, мораат да се заштитат. Глатките оски кои што 
стрчат помалку од 5 см не треба да се заштиту ат 
ама треба да се завалчавестат. 

Член 138 
Штом послужителот на погонската машина со 

одделен договорен знак најаву е да ке ја обустави 
погонската машина, сите машини работачвци мораат 
да се стават вон од погонот. 

Член 139 
Поправки и чистење на движните делови на ма-

шините работачици за време на погонот се забра. 
веги. Мачкање машините работачици кои што се ве 
погон како и поправање кампите е дозволено само 
со употреба на направа која што таа работа ја страви 
безопасна. 

Ваљците на машините работачици смеат да се 
чистат само иа нивната излезна страна, а никако на 
заватената. Поправање, лодесуење и чистење маши-; 
ките работачици (особено поголемите машине рабо-
тачици) смее да се превзема само ако се превземени 
сите претходни мерки да машината работачица слу-
чајно или со непазење не биде ставена во погон. 

Член 140 
Овие прописи важат и за машини работачици 

кои што се движат со рзчни или ножни погон, до-
колку се снабдени со тешки замавцн. 

Брусеви (точила) 
Член 141 

Секој брус мора да биде правилно монтиран на 
оската со употреба на соодветни трир аби и ци (флан-
ши). Пречниците на прирабниците (фланшите) кај 
брусевите за суво брусење мораат да изнесат нај-
малку една третина, а кај брусевите за мокро бру-
сење најмалку една четвртина ад пречникот на 
бруоот. 

Ако ободната брзина нд бруоот е поголема од 
11 м сек, пречникот на прирабницата мора да биде 
најмалку % од пречникот на брусот. 

Мегју продавниците и брусот мора да се наво-
гја уметок (од картон, гума, кожа, и ти.). 

Член 142 
Кај влажното брусење, а за време на мируе-

њето, брусот не смее да биде во додир со водата. 
Бруоевите за влажно брусење треба да се чуват од 
мраз. 

Член 143 
Брусевите мораат да бидат за време на рабо-

тата заштитени со цврст и сигурен заштитни оклоп, 
кој што мора да обе ане % на обемот (ободот) на 
брусот. 

Член 144 
На работите кај кои што на брусот не е возмо-

жно да се употреби оклоп, мораат да се употребу-
ат брусеви со скалвичест или конусен пресек. ГТреч-
ниците на прирабниците на ва,кви брусеви смеат Да 
бидат до 10 см помали од пречникот на брусот, како 
ђо случај ако брусот се скрши прирабниците би за-
држале поедини негови парчиња. 

Член 145 
Заради сигурно придржуење предметот кој што 

се бруси, на брус от мора да постои засебен цврст 
(потпирач. 

Член 146 
Брусевите мораат да има-ат ур ег ја ј со кој што 

можат да се заустават кога не се употр,ебуат. 
Член 147 

Рамнење површината на истрошен нот брус (то-
кар ење) смее да се врши само оо алати одредени 
за таа цел. 

Штанци 
Член 148 

Иранците. кај што материалот се става со раце, 
мораат да бидат снабдени со заштитна направа, 
која што ке ја исклучуе возможноста да рацете иа 
упосленото лице за време на работното одење на 
штап цит е оста-нат во опасен простор. 

Се припорачуе наместуење . автоматска движна 
заштита, која што за време работното одење на 
штанците потполно го заграду^ опасниот простор, 
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а уедно овозможуе ставање штанците во движења, 
ако1 во опасниот простор се нанова раката иа за-
послено лице, или употреба на штанци кои ИГРО Фекје 
но својата ^конструкциј.а се сигурни т. е. кај кои 
што' р ацете нр уп зеленете лице за време работното 
одење на иранците- се завземени со некоја друга ра-
бота (еднорачни и дворачен систем на пуштањето 
во работа шпанците): 

Чаен '149 
Штанците кај кои што материазгот' се става со 

раце мораат да имаат ур^гјај кој што го спречуе 
Повратното одење на шпанците. 

Штанците кои шта се пуштат со ножни педали^ 
Иораат покрај век је .пропишаните заштитни направи 
да имаат осигурање, кое што ке спречуе дл слу-
чеаЈао или со непазење се притисне на педалот (во 
(облик на влечалка и сл.). 

Член 180 
За време подесуењето на шпанците за.било кој 

вид на работа или за време поправките и чистења-
та не смее да постои во-зможност штанцата да се 
пушти во движеше (симнуење погонскиот каиш 
и сл.). 

Машини работачици со ваљци 
Чле,н 161 

Кај машините работачици со ваљци не смее да 
постои возможност да рацете на запослените лица 
доспе-ат метју (Ваљците. Ваљците на ваква машини 
Треба да се сосема покриени или снабдени со соод-
ветна заштита (заштитна мрежа, заштитни браник, 
достаточно дол,г стол за улагање материалот, за-
штитни левак и сл.). 

Машини работачрци на електричен погон 
Член 152 

Сите машини работачици со директен електри-
чен погон (со упрадени електромотори), или ако на 
себе си имаат било какви електрични инсталации, 
мораат' да бидат на прописен начин узем јени. 

Циркулари за сечење дрва за гориво 
' Чле-н 153 

Циркуларите за сечење дрво за гориво мораат 
да бидат снабдени со заштитна направа, која што 
овозможуе дрвото при сечењето на сигурен начин 
да се пр и др жу е. 

Кружната пила мора да биде од сите страни за-
штитена со цврст метален заштитни оклоп. За вре-
ме работата см̂ ее да остане незаштитен само оној 
дел на кружната пила кој што е потребан залечење. 

Се препорачуе употреба на циркулар со движен 
стол или со движни ногари (оо козликј). 

Во случај на употреба циркулар со движен 
стол,, столот на циркуларен мора да биде осигурен 
да не може да спадне од своите лежишта (шини). 

VI ПАРНИ КОТЛИ 
Член 154 

Котлите и косовските ур ег јаи, јшко и садовите 
под притисок, мораат во поглед ажурноста ^ по-
гонот во сето да одговараат на Уредбата за надзор 
над (парните котли и садовите под притисок. 

Член 155 
Секоја котловница мора да им,, најмалку 2 из-

лаза во два различни правца. Најмалку 1 излаз од 
котловницата мора' да води непосредно на слободен 
простор. Сите вр-ати во котловницата мораат да се 
отвораат надвор. Со котловницата не смеат да се 
навогјаат простории со запаливи и експлозивни ма-
терии.^ 

Член 156 
Котловницата не смее да има таваница (строп), 

туку, само лесна покривка конструкција со заграден 
отвор заЈ вентилација. 

Член 157 
Температурата во котловниадата не смее под 

нормални прилики да премине 28° С. Ако темпера-
турата на котловницата пр емину е 28°С мора Да се 
уведе соодветна вештачка вентилација. 

Член 158 
Платформите на увидените котли, кои што се 

навагјат поеекЈе од 1 м над подот, мораат Де бидат 
снабден-и со; соодветни сигурносни огради. 

Член 159 
Сем манометрот и арматурата за контрол!а на 

водостојбата, останатата арматура не мора да бидЈе 
видлива од работното место - на ложачот, ама за 
тоа ке мора повремено да се обиколуе и ^оонтр^ 
лира. 

Член 160 
Во цел на безопасно послужуење и ракуење сз 

арматурата на котелот, која што се навогја на пого-
леми височини мораат да посто ат соодветни скал-
в!ици и платформи со огради височина 1 мх 

Член Ш 
Стаклата на водоказите, ако по! својата кон-

струкција не се осигурени од прскање, мораат на 
соодветен начин да бидат заштитени, и тоа така таа 
заштита да не го смекшава читањето (контролирање-
то) на водостој от. 

Член 162 
Парата која што ја испуштаат сигурносните вен-

тили мора да биде одведена во слободен простор. 
Член 163 

Послужуење или одржуење котлите смее да се 
,повери на мажи здрави и физички способни по-
стари од Д8 години, а кои што за вршење на таа 
работа имаат пропишана стручна спрема и испит. 

Член 164 
Пристапуење во котлоовницата има да се забрани 

на сите незапослени лица. Оваа забрана треба писме-
но Да се истакне на сите влезни врати на котлов-
ницата. 

Член 165 
Парниот мотел мора така долго да биде под 

стручен надзор додека на решетката на котлет се 
нав ог ја огјин или додека лажењето не е обу ставено 
и додека не е извршено с,низуење на "притискот и 
извршуење сите прописи за напуштање косовските 
постројки предвидени со Уредбаата за надзор над 
парните котли и садовите под притисок. 

Персоналот кој што го послужуе парни,от котел 
не смее да го напушти своето место додека идната 
смена не ја превземе службата. 

Член 166 
Котловницата и косовските уредан мораат да 

се одр жу ат во чистом ја. Во котловницата не смеат 
да се држат предмети кои што не се однесуат не-
посредно на погонот на котлите. Котловницата не 
смеела се употреби за работилница или сушилни-
ца. Исто така котловницата не смее да се употреби 
за живеење. Излазите на котловницата мораат се-
којпат за време на работата да бидат слободни и 
незаклучени. Алатот, резервните делови и останати-
те помокјни урегјаи потребни за погон мораат да 
се одр жу ат во р'ед. 

Член 167 
Подложуење на мотелот мора Да се врши со по-

требна опрезност, и тоа дури тога јакога несомливо 
е установено да во котелот има достаточно во^а. 

Член 168 
Пред почетокот на ловењето засунот на излез-

ните канали' и класните на пепеларките мораат да 
бидат отворени заради ваити лација на дими ит е ка-
нали ш котелот, на еконоМајзерот (загревачот на' 
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водата), на загревачите на воздух и пн., ако такви 
стостоат. Таму дека постои вештачка промаја мо-
да ат ,дасе ст-ават во по-гон вентил ат орите 

Со лажењето може да се отпочне дури кога 
пере реад лот кој што со тоа ракуеке се увери да ка-
ж е ш е . и лежиштето се слободни од запаливи га-. 
СОВИ( 

Член 169 
Пред, За, време потпалуењето и при самото ло-

жење; треба да се контролира целокупната армату-
ра ,на. котелот а особено водокааниот урегјај и вен-
тилите на сигурноста. Сем тоа, треба да се увери:да 
,-во гордиот дел на економајзерот (ако таков по-
сто.и) ̂  нема. в-оздух. Исто така мораат да прокон-
тролират и урегјаите-: за одувуењето на котелот (до-
колку гоостогт). 

Член 170 
Горивото со кое што котелот се потпалуе не 

смее во цел на полесно горење да биде посилено со 
петролеум или со останати тесно запаливи течности. 

Погон на котелот 
Член 171 

Со арматурата на котелот мора внимателно да 
се ракуе. Парните водови треба пред загрејавањето 
да се ослободат од вода.. Нивното загрејавање тре-
ба да се врши постепено. 

Земање топла вода од котлите во разни дели 
е забрането еко за таа цел не постои одделен 
УР ег ја ј. 

Член 172 
Водостојот на котелот мора секојпат да се одр-

жуе на потребна височина. Не смее да се допушти 
да водостојат на котелот падне под ознаката за нај-
нискиот водостој. Не е дозволено ни за време рабо-
тата, ни за време прекинуењето на работата полне-
ње на котелот преку горните видливи граници на 
водостојот Ако заради нискиот водостој не може 
на водоказот да се прочита водостој от има одма да 
се обустави ложењетз, па случајот неодложно да се 
пријави, на поетпоставените. Водоказите мораат се-
којпат да бидат употребливи и одржуени во исправ-
на и чиста состојба. Сите славини и вентили треба 
секоедневно да се иепатуат, а оите недостаци одма 
отстранат. 

Член 173 
Сите^аправи кои што служат за напојуење ко-

телот мораат да се одржуат во исправна состојба. 
Ло возможност, направите за напојуење треба на-
изменично да се употребуат а во секој случај по-
времено да се испитуат. 

Манометрот треба повремено да се испита во 
поглед на неговата исправност. Особено треба да 
се испита да ли при издувуењето на сигурносните 
вентили се прилагодуе односно да ли сказалката на 
манометри кај опрезно затворање славината на ма-
нометрот или на повторното отворање се движи до 
нула и се вракја де пораната положба. Неправилна-
та работа на манометрот и приметена отстапуења 
на еказалката на манометрот треба одма да се при-
јават на претпоставените. 

На секој котловски манометар мора да постои 
трокракв : славина за наместуење контролен маноме-
тар и за контролирање 'косовскиот мано метар за 
време на погонот. Манометрот се смета за исправен 
ако пагја на нула при составуењето на истиот со 
атмосферата и при враќањето на сказалката на ист 
притисок при кое што е отпочнато испитуењето, 
како и амо работниот притисок на манометрот се 
поклопце. со издувуењето вентилите на сигурноста. 

Член 174 
Дозволен ,највисок притисок на котелот мора да 

бћде раначен на одделна метална плочка на самиот 
котел, исто така и со видлива црвена црта на 
самиот маном етар. Ако притисокот во котелот толку 
се качил да скааалката на мзномЅтрот ја премиите 
ознаката на најголемиот дозволен притисок, проме-
ната има да се смали, а ако при тоа сигурносните 

вентили не ја испуштаат парата,^ треба одма Да се 
испита причината за тоа и случајот да се пријави 
на претпоставените. 

Член 175 
Сигурносните вентили треба редовно да се испи-

туат во поглед на нивната исправност. Секое само-
волно преудесуење на сигурносните вентили нив-
ното преоптеретуење или оштетуење е строго за-
брането. 

Член 176 
За време вадењето на шљака и за време рачно-

то уфрлуење на гориво на роштилот мора промаја-
та на котелот да се смали. 

Член 177 
Покривање на огјинот по завршетокот на пого-

нот на котелот, а во цел на .што полесно повторно 
ложење на котелот, е дозволено само ако котелот 
за време прекинуење на погонот остане под стру-
чен надзор. За тоа време засуните за промаја (регу-
латори на промајата) не смеат да бидат сосема за-
творени. ^ 

Член 178 " 
Пред секое пуштање на котелот во погон, кот-

ловските површини, озид на котелот, арматури како 
груба така и фина мораат да се контролират и до-
ведат во исправна состојба. Сите оштетуења кои 
што ке се- приметат во погонот мораат да се арије-
вац на претпо-ставените д од страна на персоналот 
кој што со тоа ракуе мораат да се превземат мерки 
за сигурност. 

Чистеше и празнење на подлог 
Член 179 

Ко.телот смее да се празни дури тогај кога е 
огјинот отстранет а ѕидовите на котелот доволно 
ол аден и. 

Амо котелот заради исклучителни прилики мора 
да се празни под притисок, празнењето ке се извр-
ши со најголемо внимание и под што помал при-
тисок. 

Член 180 
Напојуењето на испразнетиот уште врукј котел 

не смее да се врши оти празнењето е вршено зара-
ди исклучителни појави. Таков котел мора да биде 
потполно ола ден, прегледа,н и ако се установи него-
вата исправност мора да биде наполнет како во ре-
довните прилики. 

Член 181 
Котлите и цевките што .му припаѓаат кои што 

не се во погон треба да се чуват од смрзнуење и од 
влијание на влага. 

Член 182 
Косовскиот камен и муљ .во котелот мора те-

мелно да се чисти. Чистење наслагата од каменец 
не смее да се врши со хемиски пат туку само меха-
нички, и тоа со 'Громокј на туп алат и со песоклив 
млаз под притисок. Во последниот случај персона-
лот мора да биде снабден со соодветни маски. 

Член 183 
Кај работите во котелот можат да се употребат 

електрични рачни светилки и електрични спровод-
ници кои што одговараат на важекјите прописи за 
електрични инсталации и урезани, и ако истите се 
во потполно исправна состојба^ Рачните електрични 
светилки мора,ат да бидат снабдени со заштитно ста-
кло и мрежа и не смеат на себе да имаат прекида-
чи. .Напонот на вакви рачни светилки приклучени на 
мрежата за наизменична струја треба со помокј на 
заштитни трансформатори да се сведе на напон од 
48 волти или пониско. Заштитниот трансформатор 
на вакви рачни светилки ке биде приклучен или ди-
ректно на мрежата или непосредно на приклучни-
ците (тркачката кутија). Виличките (утикачите) за 
рачнисветилки НБ смеат да пр ист о ат во приклучни-
ци ве повисок напона 
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VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
^ Член 184 
Одредбите нач ОВОЈ пра-вилник ќе се применуат 

не сите претпријатија на чија изградба ќе се при-
стапи До влечењето во сила ,на овој правилник. 

Векје постоекјите претпријатија, кои што не ги 
исполиуат одредбите на овој правилник во поглед 
на сигурноста при работата и хигиената на работа-
та се должни во што покус срок, а најдалеку за 
една година, поступно да се сообразат кои овие 
прописи. 

Оние постоекји претпријатија, кои што не ги 
ислолнуат одредбите на овој правилник во граде-

. жниот поглед, доколку за нивното прилагодуење се 
потребни градежни работи од помал обем (догра-
дувале, преградуење и сл.), се должни во што покус 
срок а^најдалеку за две години поступно да се со-
образат кон овие прописи. ( 

Векје п остоекјите претпријатија,, ши што не 
ги иополнуат одредбите нл овој правилник во гра-
дежниот поглед, доколку за нивното прилагодуење 
се потребни градежни работи од поголем обем (по-
дигање нови фабрички објекти и сл.), се должни во 
што' покус срок, а најдалеку за-б години поступно 
да се сообразат ко!н овие прописи. 

Постоекјите претпријатија кои што не одгова-
раат на прописите од овој правилник а не можат 
ни со делимично доградуење или преградуење д л се 
ускладат со прописите на овој правилник во граде, 
жкиот поглед (начин на градбата, височината, распо-
редот и големината на работните простории), ќе на-
станат со работата ако се важни за народното сто-
панство. -Такви претпријатија ке се прилагодат 'до-
колку најмногу е возможно со прописите на овој 
правилник, одно-сно мораат така да се уредат да во 
нив животот и здравјето на запослените липа не 
бидат увезени. 

Сроковите за поступно исполнуење на прописи-
те од овој правилник во векје постоекјите претпри-
јатија ќе ги одреду ат надлежните инспектори на 
трудот, водејкји при тоа сметка за објективните, ма-
териални и технички возможности. 

Член 185 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија'4. 

Бр. 5287 
13 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, с. р. 

122. 
На о си ова,, чл. 4 Законот за инспекцијата н а 

Трудот издавам / 

Н А Р Е Д Б А 
-ЗА ОБРАЗУЕЊЕ ИНСПЕКТОРАТИ НА ТРУДОТ ЗА 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1. 
За вршење служба на инспекцијата на трудот во 

железничкиот сообракја.1 се осниваат инспекторати 
на трудот за железничкиот сообракај во Белград, 
Загреб, Љубљана, Сарајево и Скопје. 

Член 2 
Териториалната надлежност на Инспекторатот на 

трудот за железничкиот сообракај во Белград го 
обвакја подрачјето на Железничката управа Белград. 

Териториалната надлежност на Инспекторатот иа 
трудот за железничкиот сообракај во Загреб го 
обвакја подрачно на Железничката управа Загреб. 

Териториалната надлежност на Инапектрратот на 
" трудот за железничкиот сообракај во Лзубљана го 
обвакја подрачјето на Железничката утрава Луу-
бљана. 

Териториал,ната надлежност на Инспекторатот на 
трудот ѕиг железничкиот сообракјај во Сарајево го 
обвакја подрачјето на Железничката управа Сара-
јево. 

Териториалната надлежност на Инспекторатот на 
трудот за железничкиот сообракај во Скопје го об-
вакја подрачјето на Железничката управа Скопје. 

Член 3 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Бр. 2433 
18 февруари 1947 година 

Белгад 
Миниетер на трудот, 

Вицко Крстулович, с. р. 

123. 
На основа чл. 4 Законот за инспекцијата на 

трудот издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБРАЗУЕЊЕ ИНСПЕКТОРАТ НА ТРУДОТ ЗА 

РЕЧНИ СООБРАЌАЈ ВО БЕЛГРАД 
Член 1 

За вршење служба на инспекцијата на'трудот во 
речниот сообракај, вклучуејкји го и каналскиот и 
езерскиот сообракај, се оснива" Инспекторат на тру-
дот за речни сообракај во Белград. 

Член 2 
Териториалната надлежност на Инспекторатот на " 

трудот з а речни сообракај во Белград го обвакја 
целокупното подрачје на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Член 3 
Оваа наредба влегуе во сила со денот На објаву-

ешето во „Службениот лист на Федеративна Наредна 
Република Југослав и ја". 

Бр. 3432 
18 февруари 1947 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, С. р. 
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