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186. 
Врз основа на членот 179 став 1 од Уставот ва 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузната скупштина, на седницата на Про-
светно-културниот собор од 19 март 1964 година, 
донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ВО ВРСКА СО СОСТОЈБАТА И ПРОБЛЕМИТЕ 
ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

I 
Просветно-културниот собор на Сојузната скуп-

штила ги претресу ваше на својата седница од 18 и 
19 март 1964 година состојбата и проблемите во 
врска со спроведувањето на реформата на основ-
ното образование врз основа на елаборатите што ги 
приготвија Сојузниот секретаријат за просвета и 
култура и Југословенскиот завод за проучување на 
школските и просветните прашања. 

Комисијата на Просветно-културниот собор за 
проучување на актуелните проблеми во остварува-
њето на задолжителното школување и Одборот за 
просветно-културни прашања на Сојузниот собор 
на Сојузната скупштина, со учество на претставни-
ците од заинтересираните општествено-политички 
организации, стручни организации и установи, прет-
ходно ги разгледуваа споменатите елаборати, под-
несоа свој заеднички извештај и му предложија на 
Соборот Нацрт препорака во врска со состојбата и 
проблемите во областа на основното образование. 

Врз основа на поднесените елаборати, извешта-
јот и предлозите од споменатите тела и излагањето 
на претставникот на Сојузниот секретаријат за про-
света и култура на седницата на Соборот, а по се-
страно™ разгледување на ова прашање — Просвет-
но-културниот собор го констатира следното: 

1. Основните ставови, принципите и насоките 
на реформата на организационата и педагошката 
структура на основното училиште ги одразуваат 
општествено-економските барања и стремежите на 
заедницата во догледно време, со ангажирање на 
сите општествени сили, да се осигурат што поце-
лосни услови за основно образование на целокуп-
ната млада генерација низ единствено осумгодишно 
основно училиште. 

2. Елаборатите на Сојузниот секретаријат за 
просвета и култура и на Југословенскиот завод 
за проучување на школските и просветните пра-
шања за спроведување на реформата на основното 
училиште даваат обемен и документиран преглед 
на состојбата на основното школство, овозможуваат 
да се согледаат актуелните проблеми за спроведу-
вање на реформата и да се уочат слабостите и те-
шкотиите што ја попречуаваат нејзината поната-
мошна и поцелосна реализација. 

3. Мерките што ги предлага Сојузниот секрета-
ријат за просвета и култура со цел за отстранување 
на тешкотиите и слабостите во понатамошниот 
успешен развој на задолжителното основно школу-
вање и за спроведување на целите на реформата 
ќе придонесат да се забрза реформата во наредниот 
период и да се постигнат уште поиозитивни ре-
зултати, 

4. Резултатите што се постигнати во досегаш-
ното спроведување во живот на реформата на 
основното образование мошне се значајни: 

а) Во времето помеѓу 1953/54 и 1961/62 учебна 
година бројот на учениците во првите четири одде-
ленија се зголеми за 406.323 или за 131,1%, а во 
вишите одделенија за 642.273 или за 218,6%. Од 1951 
до 1963 година се изградени 2,111.730 м2 училишен 
простор, додека за последните пет години бројот 
на основните училишта е зголемен за 2,2Vа. Процен-
тот на учениците што завршуваат осумгодишно 
училиште за 8 години е зголемен од ЗО^/о од бројот 
на запишаните во прво одделение во 1958/59 на 
46,4% во 1962/63. Бројот на наставниците е зголемен 
од 51.103 во 1953/54 на 93.439 во 1962/63. Исто така е 
подобрена квалификационата структура на настав-
ниците, проширени се и засилени просветно-педа-
гошките служби во околиите, а во сите републики 
се основани заводи За унапредување на школством. 

б) Сторени се коренити реформна зафати во 
образовно-воспитната структура на основното учи-
лиште и во организацијата на неговата внатрешна 
работа. Се пристапи кон реформа на наставните 
планови и програми во смисла на нивно скратување 
и растоварување од одвишна граѓа, приспособување 
кон возрастот на учениците, збогатување со содр-
жина која повеќе им одговара на потребите на 
нашиот социјалистички развиток и на современите 
образооно-воспитни барања и достигања. 

в) Остварени се и значајни, иако уште недо-
волно уедначени, воспитно-образовни резултати. 
Тие резултати произлегуваат од широките настоју-
вања да се овозможи посестрано развивање на 
личноста на учениците со усвојување на научниот 
поглед врз светот, со развивање на критичкото 
мислење, со негување и развивање на нивните ра-
ботни навики, социјалистички патриотизам и етички 
добродетели и воопшто со создавање на побогат лик 
на младата генерација. За ова значително придо-
несоа слободните активности на учениците, а по-
себно производниот труд, ученичките задруги и 
другите форми на активности. 

Така крупни и значајни резултати можеа да 
бидат остварени благодарение на сестраното зала-
гање на наставничките колективи, општествено-по-
литичките организации, стручните здруженија и 
установите за развивање на системот на опште-
ственото самоуправување во училиштата, за јакне-
ње на нивната самостојност и демократските односи 
во нив, како и благодарение на соработката на учи-
лиштата со родителите, ученичките организации и 
општествените, просветните и воспитните фактори. 
На ова суштествено му придонесе сфаќањето дека 
спроведувањето во жирот на задолжителното шко-
лување не е само една од најважните задачи на 
нашата политика за понатамошен развој на соци-
јалистичките односи во областа на образованието 
туку и решавачки фактор на нашиот целокупен 
стопански и општествен развој. 

II 
Констатирајќи ги постигнатите успеси Про-

светно- култури пот собор сака да укаже на некои 
на јважни проблеми од досегашниот развој на ре-
формата на основното образование, кои треба поре-
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иште лио и поефикасно да се решаваат заради 
поцелосни и посестран развиток во наредниот пе-
риод: 

а) и покрај очигледните успеси во зголемува-
њето на бројот на учениците, во проширувањето на 
мрежата на основните училишта и во зголемува-
њето на бројот на наставниот кадар во нив, се уште 
е мошне висок процентот на децата неопфатени со 
основното школување. Посебен проблем претставува 
осипувањето на учениците во постарите одделенија. 
Таквата состојба, доколку не ќе се измени од основа, 
може да има сериозни последици за понатамош-
ниот стопански и општествен развој (забавување на 
процесот за подигање на квалификационата и обра-
зовната структура на населението во однос на по-
требите на економскиот и општествениот развиток). 
Основни причини за постојната состојба се: се-
гашниот недостатен број на полни осумгодитни 
училишта, нивната неразвиена мрежа и нецелесо-
образен распоред, недоволниот број на централни 
училишта и недостигот на наставни кадри, не-
потполните материјални средства и др. 

Изградбата на училишен простор за основните 
училишта претставува еден од најсериозните проб-
леми во остварувањето на задолжителното основно 
школување — со оглед на постојната состојба, како 
и на задачата во неколку наредни години целокуп-
ната млада генерација да се опфати со полно основ-
но школување; 

б) една од најголемите тешкотии во развојот на 
основното школство претставува недоволниот број 
на стручен наставен кадар, особено за предметна 
настава. И покрај напорите за што побрзо оспособу-
вање и усовршување на наставниот кадар и пози-
тивните резултати што се постигнати со тоа, недо-
волниот број на наставници го отежнува потполното 
опфаќање на децата со задолжителното основно 
школување. Исто така претставува сериозен про-
блем и недоволниот квалитет на наставно-образов-
ниот процес. Посебно заостанува наставата на од-
делни значајни предмети (математика, физика, при-
родни науки, општо техничко и општествено обра-
зование), а со самото тоа е отежнато и постигањето 
на подобри резултати во учењето и образованието; 

в) досегашната практика во примената на нови-
те наставни планови и програми покажа дека тие се 
уште се оптоварени со обемно градиво кое не и одгова-
ра на детската возраст. Карактеристично е и отсус-
твото на пошироки настојувања да се гтолитехнизи-
ра наставата. Наставата, најчесто, се врши со кла-
сични методи, без примена на современи а у д и о в и -
зуелни средства, а исто така нема уште доволно 
настојувања да се активираат учениците поцелосно 
во наставно-образованиот процес; 

г) постојат многу нерешени прашања и слабости 
во финансирањето на основното образование, иако 
последниве години износот на вкупните давања на 
заедницата за овој степен на образование се зго-
леми повеќе ка тно. Средствата што ги одвојуваа оп-
штините за основното школство во многу случаи не 
можат да ги задоволат нараснатите потреби од учи-
лишен простор, а некаде ниту функционалните тро-
шоци. Особено е неповолен односот помеѓу матери-
јалните и личните издатоци, на штета на материјал-
ните. Нерешениот проблем на финансирањето во 
многу општини се одразува негативно врз инвести-
ционата изградба, а во врска со тоа, и врз опфа-
ќањето на поголем број ученици, врз воведувањето 
на современа опрема во училиштата, врз ангажи-
рањето на потребен број стручен кадар и исполну-
вањето на други услови за изведување на наста-
вата и за нејзиното подигање на соодветното ниво; 

д) релативно големиот број неписмени помеѓу 
возрасните, особено помеѓу оние кои од село зами-
нуваат во индустријата, претставува сериозен проб-
лем кој бара побрзо и поефикасно решавање. Сто-
панските и други работни организации, а исто така 
и оловните училишта во многу случаи не се зало-
жија во доволна мера за оплеменување и основно 
образование на активното население; 

ѓ) сегашната состојба на мрежата на установите 
за претшколско воспитување и образование, нивна-
та положба и организација на внатрешниот живот 
и работа не задоволуваат и се повеќе се јавуваат 
како проблеми кои треба да се решаваат во рамките 
ва единствен систем на воспитување и образование. 

III 
Просветно-културниот собор, со желба да го 

поттикне понатамошниот развој на реформата на 
задолжителното основно образование, ја донесува 
следната 

П Р Е П О Р А К А 
1. Им се препорачува на сите основни училишта 

и други установи што се занимават со основно обра-
зование, на општините, околиите и пошироките оп-
штествено-политички заедници, просветно-педагош-
ките служби, надлежните органи на управата и на 
другите заинтересирани органи, работните и други 
организации и установи да вложат, во согласност со 
принципите на Уставот и со барањата што произле-
гуваат од потребите на нашиот социјалистички раз-
виток, максимални напори за понатамошно, непот-
полно и поцелосно спроведување во живот на ре-
формата на основното образование како суштествен 
елемент на нашата политика во областа на образо-
ванието и како предуслов за брз економски, опште-
ствен и културен развиток на нашата заедница. 

2. Им се препорачува на општинските и околи-
ските собранија, општествено-политичките органи-
зации, работните колективи и органите на управу-
вањето, к о л е к т и в н е во основните училишта, заед-
ниците на учениците, родителите и другите заинте-
ресирани општествени фактори особено да се зало-
жат сите деца да бидат опфатени со задолжителното 
основно школување и да се спречи осипувањето на 
училишните обврзници, за да можат најголем про-
цент од опфатените ученици успешно да завршуваат 
полно основно училиште. 

За таа цел е потребно, покрај административ-
ните мерки пошироко да се користат соодветните 
форми на општествено влијание, да се вложат по-
големи напори да им се обезбедат на училиштата 
потребни материални, финансиски и кадровски у-
слови. При тоа, треба подобро да се користат да-
дените можности и поефикасно да се решаваат про-
блемите од кои зависи остварувањето на полити-
ката во областа на основното образование. 

Напоредно со настојувањата да се опфатат оп-
тимално децата од училишна возраст и да се спречи 
осипување во текот на школувањето, неопходна е, 
покрај работните организации во областа на обра-
зованието, и работните организации во стопанство-
то директно да се ангажираат во борбата за ликви-
дација на неписменоста помеѓу возрасните, поврзу-
в а ј ^ ја работата за основно образование на за-
ложените со стекнувањето на стручните знаења и 
со зголемувањето на продуктивноста на трудот. 
Значајна улога во решавањето на овој сериозен 
проблем можат да одиграат работничките и народ-
ните универзитети како и основните училишта, осо-
бено оние што се средени во материјален и кадров-
ски поглед, со организирање на посебна настава за 
возрасни и со Други форми на образование. 

3. Потребно е да се продолжат напорите за о-
сновање нови училишта, пред се, централни оеум-
годишни училишта и за побрза изградба на учили-
шен простор воопшто. Недостатокот на училишен 
простор треба поуспешно да се решава со изнаоѓање 
потрајни, постабилни форми и извори на финансира-
ње. Треба да се проучат можностите за воведување 
амортизација на училишните згради и за примена на 

^поеластична кредитна инвестициона политика во од-
нос на училишните фондови, да се направи обид 
со утврдување објективни мерила за заедничко 
вложување на средствата на заинтересираните 
фактори за овие цели. Во изградбата на училишта-
та е потребно да се користат современите начини 
на евтина рационална градба врз основа на инду-
стриско производство, почитувајќи ги, при тоа, про-
пишаните педагошки нормативи. 
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4. Изградувањето на единствен систем за об-
разование на наставните кадри за потребите на о-
сновното училиште, со основаше нови и со разви-
вање на постојните педагошки академии при ко-
ристење на разновидни форми на дополнително 
образование и усовршување на наставните кадри, 
претставува една од најважните задачи. Погриж-
ливо да се врши изборот на кандидатите за настав-
нички позив, а со стипендирање и со други форми 
на материјална и морална поддршка да се стимули-
ра школувањето на наставниците. Потребно е исто 
така да се обезбеди поповолен општествен третман 
на наставниците и да се засилат напорите за по-
добрување на условите за нивниот живот и рабо-
та. Решавањето на станбеното прашање да се врзу-
ва, покрај другото, и за изградбата на училишниот 
простор. 

5. Соборот смета дека денеска примарна задача 
на наставничките колективи е, при постојана помош 
од просветно-педагошките служби, органите на у -
правувањето, ж училиштата, заедниците на ученици-
те, родителите и другите одговорни фактори, да се 
ангажираат во подигањето на квалитетот на на-
ставата и учењето. 

Потребно е користејќи се со најдобрите иску-
ства на воспитно-образовната практика и со ре-
зултатите на педагошката наука, да се направат 
уште поголеми напори за продлабочување на вос-
питната страна на основното училиште. Да се стре-
миме уште повеќе кон тоа сестрано да се развива 
учениковата личност, да се поттикнува интереси-
рањето за сознавање, да се создаваат работни на-
вики на учениците, да се развива југословенскиот 
патриотизам и социјалистичката свест, дисциплина-
та, солидарноста и други 'морални и психички 
својства на младата генерација. По пат на модер-
низација на воспитно-образовниот процес треба да 
се поттикнува поактивен однос на учениците во 
наставата ангажирајќи ги на производствена ра-
бота, во ученичките задруги и во други форми на 
слободни активности. 

6. Потребно е и понатаму да се усовршува о-
бразовно-воспитната структура на основното учи-
лиште. Од наставниот план и програма треба да се 
издвојат и во прв план истакнат оние општокул-
турни и технички вредности што имаат најмногу 
значење во стекнувањето на знаења, развивањето на 
мислењето и работната култура на младите луѓе. 
Треба попрецизно да се определат минималните 
рамки на наставните планови и програми што им 
одговараат на културно-историските, општествбно-
-политичките и образовните барања и потреби на 
југословенското социјалистичко општество, а кои 
се засноваат врз националните вредности и специ-
фичности на сите народи на Југославија. 

Усовршувањето на програмата треба да се по-
дигне на повисоко стручно ниво опирајќи се при 
тоа повеќе врз резултатите на научното истражу-
вање. Да се стремиме кон тоа да се постигне ста-
билизација на програмата и да се засилува одго-
ворноста на наставниците и училиштата во нејзи-
ното спроведување. 

Од посебно значење е систематската работа на 
издавање учебници од потрајна вредност без кои 
не можат да се очекуваат подобри резултати во на-
ставата. 

7. Посебно, Соборот укажува на значењето на 
унапредувањето на стручната и научноистражувач-
ката работа и на неопходноста од научни истра-
жувања и студии во областа на основното образо-
вание. Во врска со тоа, треба да се проучат место-
то и улогата на просветно педагошките заводи во 
општините и околиите, на заводите за унапредува-
ње на школството во републиките и на другите ин-
ституции за педагошки истражувања и да се пре-
земат мерки заради обезбедување услови за побрз 
напредок на научноистражувачката работа во об-
ласта на образованието на сите нивои. 

8. Работните организации во областа на основ-
ното образование, општествено-политичките орга-
низации и другите општествени фактори треба до-

следно и упорно да се залагаат за понатамошно 
развивање на системот на општественото управува-
ње во училиштата и во другите образовни устано-
ви, да ги засилуваат, од една страна, демократ-
ските односи во колективите, нивната самостојност 
и одговорност за успехот во училиштето — а од 
друга страна, нивната поврзаност со општествените, 
стопанските и политичките фактори на средината, 
со ученичките организации и со родителите. 

Во тесна врска со општественото самоуправува-
ње стои задачата за понатамошно, подоследно, по-
сестрано воведување на принципот за распределба 
според трудот, како помеѓу училиштата (образов-
ните установи) и општеството — така и во рамките 
на самите работни организации. 

Во статутите на комшиите се регулираат мате-
ри јал но-општествените услови и положбата на у-
чилиштата и на другите установи за основно обра-
зование во рамките на општините и на нивниот 
меѓусебен однос. Изработката на статутите на ра-
ботните организации овозможува да се разгледаат 
мошне значајните прашања за внатрешна органи-
зација и односи во училиштата и во другите уста-
нови за основно образование и да се најдат форми 
во кои под најповолни услови интересите на работ-
ните луѓе во училиштата и во другите установи за 
образование се поврзуваат со интересите на опште-
ството, родителите и учениците. 

9. Сојузниот секретаријат за просвета и култура. 
Југословенскиот завод за проучавање на школските 
и просветните прашања и соодветните органи и 
стручни служби во општествено-политичките заед-
ници треба и понатаму систематски да го следат 
спроведувањето на реформата »а основното школ-
ство во сите нејзини видови. 

Особено се наметнува потребата од изучување 
и разгледување на проблемот за финансирање на 
основното школство како и материјалната и опште-
ствената полажба на наставниците. Сите овие пра-
шања треба да се проучат и во однос на претшкол-
ските установи и да се разгледаат мерките за нивни 
побрз развој. 

Задоволувањето на се поголемите и многукатни 
потреби во областа на основното образование бара 
се поголеми финансиски средства. Поради тоа нуж-
но би било што побргу темелно да се проучи финан-
сирањето во оваа област од гледиштето на ефикас-
носта на сегашниот механизам на финансирањето, 
како и од пошироко општествено становиште 
на учеството на основното образование во распре-
делбата на националниот доход. Ова е дотолку по-
требно што претстои донесувањето на седумгодишен 
план и определувањето на насоките за развој на 
основното образование во наредниот период. 

Проблемот на финансирањето на основното 
школство е потребно да се разгледа и на нивото 
на пошироки општествено-политички заедници осо-
бено со цел за обезбедување нормален развој на 
основното школство во стопански неразвиените под-
рачја кои со сопствениот стопански развиток не 
можат со соодветното темпо да ги решаваат про-
блемите врзани за школувањето на младината и 
нејзиното оспособување за вклучување во стопан-
ството. 

Заради што пореално согледување и оценување 
на состојбата во областа на основното образование 
и подобро уочување на проблемите во развитокот на 
основното школство во одделни краишта, потребно 
е да се изработи соодветна методологија за покон-
кретно и диференцирано изучавање на процесите, 
појавите и од/носите на ова подрачје. Посебно е зна-
чајно да се оствари во оваа област поцелосна еви-
денција и статистичка документација. 

10. Во подготовката на нов сојузен документ за 
системот на образованието треба да му се посвети 
особено внимание на проучувањето на прашањето 
на можноста за продолжување на задолжителното 
школување^ за запишување на децата во основно 
училиште пред наполнетата 7-ма година и за во-
ведување целодневен престој на децата во учи-
лиште. 
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Одборот на Просветно-културниот собор за под-
готвување на нов сојузен документ за образованието 
треба при заземањето на ставови за основното обра-
зование да го земе предвид елаборатот на Сојузниот 
секретаријат за просвета и култура и на .Југосло-
венскиот завод за школски и просветни прашања, 
мислењата изнесени при дискусијата во Комисијата 
на Соборот за основно образование, како и резул-
татите на разгледувањето на основното образование 
во Просветно културниот собор. 

* * 
* 

Просветно-културниот собор препорачува да се 
запознаат со овој документ сите општински, околи-
ски и републички собранија, општествените органи-" 
зации и сите фактори заинтересирани и одговорни 
за успехот во областа на основното образование и 
нашата образовна политика во целина. 

Сојузна скупштина 
АС. бр. 105 

19 март 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Просветно-културниот 

собор. 
Никола Секулиќ, е. р. 

187. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-

стување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет да донесува правилници за хигиен-
ско-техничките заштитни мерки при работата („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 10/58), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 
политика и со Сојузниот секретаријат за сообраќај 
и врски, Сојузниот секретаријат за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕР-
КИ ПРИ ЛУЧКО -ТР АНСПОРТН АТ А РАБОТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради спречување и отстранување на опасноста 
за животот и здравјето на работниците запослени на 
лучко-транспортна работа во поморските луки и 
пристаништата за внзѓтрешна пловидба отворени за 
сообраќај, се применуваат хигиенско-техничките за -
штитни мерки предвидени со овој правилник. 

4 Член 2 
Одредбите на овој правилник ќ е се применуваат 

во поморските луки и пристаништата за внатрешна 
пловидба, и тоа на сите постројки, уреди, направи 
и транспортни средства, како и при лучко-тран-
спортната работа во складовите на копно, на брегот, 
гатовите и на сите други места на кои се врши таа 
работа. 

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат 
и при лучко-транспортната работа во складот од-
носно на палубата на брод, ако таа работа се врши 
со помош на транспортните средства и работната 
сила на поморската лука односно пристаништето за 
внатрешна пловидба. 

Член 3 
Како поморска лука и пристаниште за внатре-

шна пловидба (во понатамошниот текст: лука) се 
смета, во смисла на овој правилник, копнениот и 
водениот простор определен во членот 1 од Законот 
за искористувањето на луките и пристаништата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр 24у61), 

Како лучка-транспортна работа, во смисла на 
овој правилник, се смета работати на товарење, ис-
товарување и претоварување товари на пловило 

(брод, товарен брод и друг пловен објект) наменето 
за поморска пловидба или пловидба по внатрешни 
води. односно во затворен или отворен склад, на брег 
или друго место во лука на кое се врши таа работа. 

Како лучки работник, во смисла на овој -пра-
вилник, се смета лицето запослено ка лучко-тран-
спортна работа како лучко-транспортен работник 
(манипулант на товари, дигалчар-винчман и сигна-
лист-мантист), како. и лицето запослено на помошни 
работи на подрачјето на луката (чистач на лука или 
колосеци, маневрист, водоносител и др.). 

Член 4 
Работните организации и органите кои. во сми-

сла на Законот за искористувањето на луките и 
пристаништата, вршат искористување на лука (во 
понатамошниот текст: организациите се должни да 
се придржуваат кон одредбите на овој правилник. 

Член 5 
На дигалките во луката и при работата со тие 

дигалки се применуваат заштитните мерки пропи-
шани со Правилникот за хигиенско-техничките за -
штитни мерки при работата со дигалки („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 52/62), 

На бродските дигалки и тивката опрема се при-
менуваат 3 до донесувањето на посебни прописи за 
хигиенско-техничките заштитни мерки при работата 
со бродски уреди за товарење и истоварување на 
товари на бродови, техничките прописи на Југосло-
венскиот регистар на бродовите, ако со одредбите 
на овој правилник не е определено поинаку 

На пловниот објект на пловна дигалка се при-
менуваат заштитните мерки предвидени со одред-
бите од Правилникот за хигиенските и техничките 
заштитни мерки на морските бродови („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 6/57 и 32/58) и од Правилникот 
за техничките и здравствено-техничките заштитни 
мерки на пловните објекти на внатрешната пловид-
ба (Прилог бр. 2 кон „Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
20/50). 

На уредот за дигање товари на пловна дигалка 
и на деловите на тој уред се применуваат заштит-
ните мерки предвидени со одредбите од Правилни-
кот за хигиенско-техничките заштитни мерки при 
работата со дигалки. 

Член 6 
Ако со овој правилник одделни хигиенско-тех-

нички заштитни мерки не се предвидени или не се 
одредени поинаку, ќе се применуваат одредбите од 
Општиот правилник за хигиенски и технички за-
штитни мерки при работењето („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 16/47 и 36/50), од Правилникот за хиги-
енските и техничките заштитни мерки на морските 
бродови и од Правилникот за техничките и здрав-
ствено-техничките заштитни мерки на пловните 
објекти на внатрешната пловидба. 

II. З А Ш Т И Т Н И М Е Р К И 
1. Патишта, пристапи, минувалишта, премини (мо-
стови) и други сообраќајници на копно и на брег 

Член 7 
Патиштата, пристапите, минувалиштата , преми-

ните (мостовите) и други сообраќајници што во ду-
ката водат до складовите, бреговите, гатовите, лаге-
рите и другите работни места на кои се врши луч-
ко-транспортна работа или што им служат на дуп-
ките работници за доаѓање на работа или враќање 
од работа, мораат да бидат уредени и одржувани 
на начинот што обезбедува заштита на животите 
и здравјето на работниците. 

Член 8 
Патиштата, пристапите, минувалиштата , Д1реми-

ните (мостовите) и други сообраќајници до работ-
ните места (член 7) како и работните места на под-
рачјето на дуката ноќе за време на лучко-тран-
спортна работа мораат да бидат осветлени со свет-
лост во јачина н а ј м а л к у 10 лукса. 

На одделни места во дуката мораат да се по-
стават табли со ознаки за излез, минување односно 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
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пристап кон брегот и гатовите, амбулантата, стани-
цата за давање на прва помош, противпожарната 
станица, царинарницата и сл., како и ознаки на ме-
стата што се опасни за животот и здравјето на ра -
ботниците („опасно по животот", „висок напон", „не 
гибај" ити.). 

Член 9 
Рабовите на извишените минувалишта, освен 

претоваривте рампи и оперативните брегови, како и 
рабовите" на отворите и кривините на работните и 
прометните места мораат да бидат заградени со цвр-
ста ограда висока на јмалку 1 м. Оградите на пре-
мините (мостовите) над железничките колосеци или 
други постројки мораат да бидат високи на јмалку 
1,25 м. Оградите можат да бидат полни, решеткае-
сти или со жичана мрежа. 

На делот од брегот на поморска лука што служи 
исклучиво за лучко-транспортна работа не смеат да 
се вградуваат камени или бетонски скали. Град-
бата на такви скали е дозволена бо дел од приста-
ниште со изградени коси брегови. 

Вертикалните железни скали поставени на 
определени растојанија на брегот на дуката мо-
раат да бидат вградени во ѕидот на брегот така што 
да не штрчат надвор од него. 

Член 10 
Минувалиштата по должината на брегот на ду-

ката што служат за лучко-транспортна работа мо-
раат да бидат широки најмалку 1,60 м. На таквите 
минувалишта можат да се наоѓаат само уреди за 
лучко-транспортна работа, направи за приврзува-
ње бродови и уреди за осигурување на луѓето и 
товарите при работа. 

Патиштата, мину в алиштата и пристапите во ду-
ката не смеат да бидат затрупани со отпадочен и 
друг сличен материјал ниту на нив смее да има 
длабнатини. 

Член 11 
Стоките приготвени на брегот за товарење на 

брод или стоките што се истоварени од брод, мо-
раат да се сложуваат на брегот така што да овоз-
можуваат слободно и безопасно, минување на луч-
ките работници, како и на колите, тракторите, ва -
гоните и другите превозни средства. Стоките мораат 
уредно и стручно да се сложат и осигурат од ур-
нување. 

Ако стоките се сложени во повеќе групи, по-
меѓу тие групи мора да се остави минувалиште за 
лучките работници широко на јмалку 1 м. 

Стоките сложени во групи мораат да бидат од-
далечени од железничкиот колосек според одред-
бите на важечките прописи за вршење на сообра-
ќа јната служба на југословенските железници. З а -
брането е лесно запаливи материјали да се сложу-
ваат покрај колосекот. 

Член 12 
Привремените премини (мостови), понтони, бре-

говни скелиња и слични направи за рачен пренос 
или превоз на стоки од брод на копно и обратно, 
мораат да бидат изградени стручно и од цврст ма-
теријал и заградени од страна со цврсти огради ви-
соки најмалку 1 м. 

Половите на привремените премини и скелиња 
од ставот 1 на овој член мораат да бидат добро при-
цврстени а во дуката — и широки на јмалку 1м. Ако 
на нив се врши лучко-транспортна работа со ко-
лички или вагонетки, широчината на подовите мора 

да биде толкава што од обете страни на количката 
или вагонетката да останат слободни минувалишта 
од по најмалку 0,5 м. 

Привремените премини и скелиња од ст. 1 и 2 
на овој член не смеат да имаат наклон поголем од 
25® и на гаден начин мораат да бида^ заштитени од 
лулање, превртување или урнување. 

Член 13 -
К а ј направите за лучко-транспортна работа со 

жито и друг растурен товар, отворите (инките) на 
работните или прометните платформи мораат да 
имаат ограда, висока на јмалку 1 м. Подот на плат-
формата мора да биде солидно граден така што 

лучкиот работник да може сигурно и слободно да 
се д в и ж и по платформата. 

Во дуката во која поради специфичните услови 
не постојат направи од ставот 1 на овој член, мо-
ж а т за лучко-транспортна работа со растурен то-
вар да се употребат и други уреди, со претходно 
одобрение од надлежниот орган на инспекцијата на 
трудот. 

2. Пристапи 
Член 14 

Кога е морски брод приврзан при брегот или 
при друг брод или кога е усидрен покрај брегот или 
друг брод заради вршење лучко-транспортна рабо-
та, на лучките работници мора да им се обезбеди 
сигурно влегување на бродот и слегување од бродот. 
Ако за таа цел се користи мост за слегување или 
главните лествици на бродот fsiz), на мостот односно 
лествиците се применуваат одредбите од точката 12 
од Правилникот за хигиенските и техничките з а -
штитни мерки на морските бродови. 

При п о д а в а њ е т о на мостот односно на главните 
лествици од ставот 1 на овој член од бродот на бре-
гот, кра јот од мостот односно лествиците што лежи 
на брегот не смее да го попречува нормалниот со-
обраќај на брегот. 

Под главните лествици од ставот 1 на овој член 
мора да се распне заштитна мрежа помеѓу брегот 
и бродот. На мостот односно лествиците мора да се 
постави појас за спасување снабден со ј а ж е во дол-
жина што овозможува спасување. 

За мостот (скелето) и скалите што служат за 
влегување на брод и слегување од брод за внатреш-
на пловидба, како и за оградите на нив важат одред-
бите од Правилникот за техничките и здравствено-
техничките заштитни мерки на пловните објекти 
на внатрешната пловидба. 

Член 15 
Кога лучките работници поради лучко-транс-

нортна работа мораат да одат на брод или да се вра-
ќаат од брод по воден пат, мораат да се преземат 
сите мерки за сигурност при превозот по водениот 
пат, а особено во поглед на сигурноста на пловилото. 

Забрането е лучките работници и други лица да ^ 
се превезуваат на брод или од брод и да се спу-
штаат во бродските складови со дигалки. 

3. Минувал ишта на бродот 
Член 16 

За време на работата на дупките работници на 
бродот, минувалиштата до работните места, самите 
работни места, а особено бродските складови мораат 
да бидат осветлени со светлост во јачина најмалку 
20 лукса. 

Постојаните и подвижните расветли тела, како 
и електричната инсталација мораат да бидат вгра-
дени односно поставени така што да не ја загро-
зуваат сигурноста на дупките работници. 

На електричните рачни преносни светилки и 
нивната инсталација се применуваат заштитните 
мерки предвидени со Правилникот за заштитните 
мерки против опасноста од електрична струја во 
работните простории и работилиштата („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 107/47). 

Член 17 
За слегување во склад на морскиот брод пони-

зок од 1,50 м од нивото на палубата, лествиците за 
спуштање во бродските складови мораат да им одго-
вараат на одредбите од точката 11 на Правилникот 
за хигиенските и техничките заштитни мерки на 
морските бродови. 

На морски брод до 50 ВРТ можат наместо ле-
ствиците од ставот 1 на овој член да се употребу-
ваат подвижни цврсти лествици од дрво или железо, 
осигурени со кукачки на горниот к р а ј или со други 
заштитни направи против лизгање — на долниот 
кра ј . 

З а слегување во склад на пловен објект за вна-
трешна пловидба, скалите за спуштање во складо-
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вите мораат да бидат широки на јмалку 1,20 м, 
осигурени од поместување и не смеат да имаат на-
клон поголем од 65°. 

Член 18 
На морскиот брод околу отворите на палубата 

и во меѓутоа луб ј ето (кратерот) додека се откриени 
за времето за кое се врши лучко-транспортна ра-
бота, мораат од страните од кои не се врши работа 
да бидат поставени заштитни огради предвидени со 
одредбите на Правилникот за хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки на морските бродови. 

Дружите отвори на па лу бите и во меѓу пал убј ето, 
што можат да претставуваат опасност за лучките ра -
ботници, а не се потребни за работата од ставот 1 на 
овој член, мораат за време на работата да бидат за-
творени со јаки и сигурно поставени дрвени или ме-
тални капаци или да бидат заградени од сите страни 
со цврста ограда од ставот 1 на овој член, а ноќе 
осветлени со светлост во јачина на јмалку 20 лукса. 

Капаците на отворите од ставот 2 на овој член 
на брод над 50 Б Р Т мораат да им одговараат на 
одредбите на техничките прописи на Југословен-
скиот регистар на бродовите или друг признаен 
странски к л а с и ф и к а ц и о н и завод. На брод до 50 
ВРТ дрвените капаци мораат да бидат дебели н а ј -
малку 3 цм. 

Член 19 
Носачите на »апачите од кратерот на морскиот 

брод мораат да бидат снабдени со направа за безо-
пасно отстранување на носачите од кратерот или 
за нивното доставање на место. Носачите на ка ла -
дите кога го покриваат кратерот, мораат за своето 
лежиште на бродската преграда да бидат прицврсте-
ни со сворници (осигурувачи) или на друг сигурен 
начин. 

Капаците на кратерот на поголем морски брод 
се слагаат на палубата односно на меѓупалубјето на 
бродот од едната и од другата страна »а кратерот 
така што од работ на кратерот (пражница) да бидат 
оддалечени на јмалку 50 цм. Помеѓу одделни на -
слојки на ка ладите мора да се обезбеди мину ва -
лутите широко на јмалку 50 цм. 

Носачите на калаците од ставот 2 на овој член 
мораат да се слагаат на полубата до мртвата ограда, 
а во меѓу пал убј ето — на местото што е годно за тоа 
така што да биде оневозможено нивното лизгање 
односно урнување. 

Кога на помал брод ќе се симнат капаците и 
носачите на капаците, тие мораат уредно и одвоено 
да се сложат од страна на кратерот, и тоа на стра-
ната на палубата спротивна од онаа на која се врши 
л у ч к о - т р а н с п о р т а работа така што да не дојде до 
нивно урнување. Ка градите мораат да имаат рачки 
или друго годно средство за нивното отстранување 
односно постав ање на место, зависно од нивната 
конструкција и тежина. 

Капаците на кратерот, како и средните и на-
пречните носачи на капаците од кратерот на брод 
над 500 Б Р Т мораат да носат ознаки на палубата, 
кратерот и местото на кое му припаѓаат. 

При дигање и спуштање товар со дигалка, к р а -
терот мора да биде отворен толку што да остане 
најмалку по 1 м слободен простор од секоја страна 
на товарот при неговото минување низ кратерот. 

Забрането е »атаците на кратерот да се упо-
требуваат за други цели освен за оние за кои се 
наменети. 

Забрането е да се покрива кратерот со восочно 
платно, ако претходно сите мосници и капаци не се 
постават на своите места. 

Член 20 
За време на лучко-транспортната работа на 

речни бродови (товарни бродови и други речни 
пловни објекти) на оградете околу отворите на па-
лубата, на минувалиштата, скалите, лествиците и 
другите уреди се применуваат заштитните мерки 
пропишани со одредбите од Правилникот за тех-
ничките и здеавствено-техиичките заштитни мерки 
на пловните објекти на внатрешната пловидба. 

Член 21 
Товарот сложен на кое и да било место на мор-

скиот брод, мора да биде осигурен така што да не 
претставува опасност за животот и здравјето на 
лучките работници. 

Лучко-транспортната работа не смее, по пра-
вило, да се врши на ист кратер истовремено во 
долниот дел на бродскиот склад и во меѓупалубјето. 

По исклучок, ако лучко-транспортната работа 
се врши на ист кратер, истовремено во долниот дел 
од бродскиот склад и во меѓупалубјето, работните 
места мораат да бидат осигурени од урнување то-
вар односно од паѓање на лучките работници. 

Товарот што се слага или е веќе сложен во 
еден дел од бродскиот склад на височина поголема 
од 2 м, мора да биде заштитен со мрежа за да се 
спречи паѓање на лучки работник. 

Член 22 
Ако товарот се слага на палубата или во скла-

дот на меѓупалубјето на бродот, помеѓу отворот на 
кратерот и товарот мора да се остави минувалиште 
широко на јмалку 60 цм. 

Околу отворите на кратерот границата до која 
се сложува товарот мора да биде на подот обеле-
жена со бела мрсна боја или на друг год ен начин. 

При слагањето на буриња, бочви и колета од 
слични форми, помеѓу кои остануваат шуплини 
при слагањето, преку нив мораат да се постават 
заштитни штици (dunedz) заради спречување по-
вреди при работата, 

Ако л у ч к о - т р а н с п о р т а та работа се врши во 
еден од долните бродски складови, товарот насла-
ган до границата од ставот 2 на овој член во гор-
ните складови мора на годел начин да се осигури 
од урнување и паѓање низ кратерот на дното од 
бродот (дрвена оплата, штици, греди, потпирачи, 
ј ажиња , синџири и др.). 

Ако е при лучко-траоспортка работа товарот 
сложен на палубата од бродот околу отворите на 
кратерот, покра ј заштитната мерка од ставот 1 на 
овој член мораат да се обезбедат и сигурни мину-
валишта помеѓу групите стоки. Ако не е можно тоа, 
преку стоките мораат да се постават мостови оси-
гурени со цврсти огради. Стоките сложени до овие 
минувал ишта мораат да бидат осигурени од урну-
вање на еден од начините наведени во ставот 4 на 
овој член. 

4. Дигалки и други механизирани уреди за тран-
спорт на товари 

Член 23 
К а к о дигалки, во смисла на овој правилник, се 

сметаат подвижните и недвижните дигалки поста-
вени на брегот или во кругот на луката како меха-
нички направи за вертикално дигање, пренесување 
и спуштање на слободно висечки товар од брегот 
на бродот и обратно и од вагонот во магацинот и 
обратно, од сите познати типови и видови, без оглед 
на видот на погонот, со носивост над 100 кг, што 
работат на принципот на чекрк (вител) и се наме-
стени за работа со кукачка, грабилица или друго 
помошно средство за п р и ф а ќ а њ е на товарот. 

Член 24 
Електромагнет како ф а ќ а ч може да се користи 

на дигалките само ако се претходно преземени за -
штитните мерки на електричните инсталации на ди-
галките предвидени со одредбите на Правилникот за 
хигиенско-техничките заштитни мерки при рабо-
тата со дигалки. 

Член 25 
Сите други механизирани уреди за транспорт на 

товари во кругот на луката, како што се трактори, 
автодигалки, вил>ушкари (пневматски, хидраулични 
или завојни), подвижни и недвижни транспортери 
(со гумена или челична лента, грибла, синџири и 
др.), елеватори (со џебови, к о ф и или пневматски) и 
други слични уреди што не потпаѓаат или само де-
лумно потпаѓаат под потесен поим на дигалки од 
еленот 23 на овој правилник, во поглед на сигурно-
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ста мораат да им одговараат на општопризнаените 
правила, ако со овој правилник не е определено 
поинаку. 

На уредот за дигање, пренесување и спуштање 
на слободно висечки товар на автодигалката ќе се 
применуваат заштитните мерки предвидени со Пра-
вилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки 
при работата со дигалки. 

Работното место на дигалчарот, управувачот на 
автодигалката, виљушкарот или трактористот мора 
да биде на годен начин со (натстрешник, кабина 
и ел.) заштитено од непогоди (дожд, ветар, снег, 
сонце и ел.). 

Подвижните и недвижните транспортери со гу-
мена или челична лента мораат да бидат снабдени 
со годна заштитна направа од лим, во аголен про-
фил или од штица, наместено непосредно под лен-
тата на горниот погонски валјак, која спречува за-
влекување на рака помеѓу валјакот и лентата. 

К а ј транспортерите од ставот 4 на овој член 
што мораат да се чистат повремено од материјал 
залепен на лентата, мораат на годно место да се 
постават механички направи за чистење на лен-
тата (четки, стругачи и др.). 

Ремениците, ремењата, синџирите и другите 
пренесувачи на сила врз погонскиот вал јак на 
транспортерите, мораат да се заградат со заштитен 
оклоп од лим или челична мрежа. 

Недвижните транспортери сместени во тесни 
минувалишта, мораат од страната на минувалиштето 
да се заградат со заштитна ограда што досега на ј -
малку 30 цм над носечката лента. 

На транспортерот од ставот 7 на овој член на-
правата за исклучување на лентата од погонот мора 
да биде поставена на лесно достапно место и упад-
л и в обележена. 

5. Внатрешен транспорт во дуката 
Член 26 

Механизираните превозни средства (автопревоз 
или тракторски превоз) за внатрешен транспорт на 
стоките во дуката мораат заради безбедност на ж и -
вотите и здравјето на лучките и другите работници 
да се одржуваат во исправна состојба според упат-
ствата од производителот. 

Упатства за спроведување на заштитните мерки 
на превозните средства од ставот 1 на овој член, 
за одржување на такви средства во исправна со-
стојба и за работата со нив, ќе донесе организаци-
јата што има право да ги користи тие средства. 

Член 27 
Железничката пруга и нејзините постројки, 

уреди, возила и други средства на подрачјето на 
дуката мораат во поглед на сигурноста на лучките 
работници да им одговараат на одредбите на важеч-
ките прописи за железничкиот сообраќај. 

Член 28 
Колските и пешачките премини (патишта и дру-

ги сообраќајници) преку пругата во нивото на ду-
ката мораат да се изведуваат во иста рамнина (да "се 
перонизираат). К а ј такви премини мораат да се 
постават предупредувања а на местата што се осо-
бено опасни за животот и здравјето на работниците 
— звучни или оптички сигнали односно рампи. Ноќе 
тие премини мораат да бидат осветлени со светлост 
во јачина најмалку 10 лук са. 

6. Складови и магацини 
Член 29 

Складовите, магацините и други згради во кру-
гот на дуката мораат во поглед на сигурноста да им 
одговараат на важечките технички прописи. Елек-
тричната инсталација за осветление и за погон мора 
да биде прописно изведена според одредбите на 
Правилникот за заштитните мерки против опасно-
ста од електрична струја во работните простории и 
работилница, и постојано одржувана во исправна 
состојба така што да биде исклучена опасноста од 
случаен удир на струја или од пожар поради кра-
ток спој. 

За складирање на леснозапаливи, експлозивни 
или други опасни стоки мораат,' по правило, да се 
определат посебни складовни простории одвоени со 
противпожарен ѕид од другите складови. Таквите 
простории мораат во поглед на заштитата од пожар 
и експлозија да им одговараат на одредбите на 
Општиот правилник за хигиенски и технички за-
штитни мерки при работењето и на одредбите на 
други прописи за складирање на леснозапаливи и 
експлозивни материи. 

При манипулирање со радиоактивни материи во 
складот на дуката мораат да се применуваат по-
себни заштитни мерки според упатствата од уста-
новата овластена за вршење работи на техничка 
заштита од јонизирачко зрачење (Решение за да-
вање овластување на определени установи за 
вршење работи на техничка заштита од јонизирачки 
зрачења — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62). 

Член 30 
Манипулирањето со стоки помеѓу претоварната 

рампа и местото на слагањето во складот или мага-
цинот на дуката може да се врши рачно само ако 
е тежината на товарот до 50 кг, оддалеченоста до 
60 м, а височината на слагањето на стоки — до 1,5 м. 

Манипулирањето со стоки помеѓу пловилото 
(брод, шлеп, товарен брод) и местото на слагањето 
во возилото (вагон, камион и др.), во складот или 
магацинот на дуката може да се врши рачно само 
ако е тежината на товарот до 50 кг, наклонот на 
скелето (мостот, патеката) — до 25°, оддалеченоста 
под наклон — до 25 м, вкупната оддалеченост — 
до 50 м, а височината на слагањето на стоки — 
до 1,5 м. 

За пренесување потежок товар на поголема 
оддалеченост, под поголем наклон или со поголема 
височина на слагањето од наведените во ст. 1 и 2 
на овој член, мораат на лучките работници да им 
се стават на располагање соодветни помошни сред-
ства, како што се рачна или моторна количка (хи-
драулична, електрична и др.), виљушкара или други 
помошни направи. 

Моторната количка (автокар) и виљушкарите 
мораат да бидат снабдени со сигурни кочници и 
звучен сигнал. 

III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИОТ 
ЗАПОСЛЕН ПЕРСОНАЛ 

Член 31 
Лучките работници се должни на својот непо-

среден раководител веднаш да му ја пријават секоја 
неисправност што ќе ја забележат на уредите и 
направите за работа, како и секој пропуст свој или 
на кое и да е друго лице, што би можел при рабо-
тата да предизвика несреќа. 

Лучките работници се должни да ш користат 
пропишаните заштитни направи и лични заштитни 
средства, како и да се придржуваат кон сите за-
штитни мерки и упатства што се однесуваат на спре-
чувањето на несреќните случаи, или на општата 
сигурност на работниците и нивната околина. 

Член 32 
Лучките работници не смеат самоволно да от-

странуваат ниту да преместуваат заштитни огради, 
платформи, скали, направи или други средства за 
заштита, поставени заради осигурување на работ-
ниците од повреди при паѓање. Овие заштитни 
средства можат, ако е тоа потребно, да се отстранат 
само со претходна согласност од непосредниот рако-
водител, со тоа да бидат вратени на своите места 
што ќе престане потребата од нивното отстранување. 

Член 33 
Раководителот на транспортната механизација 

во дуката или друго одговорно лице што ќе го 
определи организацијата е должно да се грижи за 
исправноста на сите механизира ни и други уреди 
за превоз, пренос и подигање товари (дигалки, ка -
миони, автокари, виљушкара, трактори, пловни ди-
галки и др.). 
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Лицата од ставот 1 на овој член се должни да 
се грижат и за исправноста на носечките средства 
(синџири, челични јажиња, од коноп, осмици 
кукачки и др.) и за нивната благовремена замена 
поради истрошеност и дотраеност согласно со одред-
бите од Правилникот за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работата со дигалки. 

Член 34 
Ако група лучки работници врши лучко-тране-

портна работа на бродот, непосредниот раководител 
на таквата група работници е должен да провери 
претходно дали на палубата и во меѓу па луб ј ето на 
бродот се спроведени сите заштитни мерки предви-
дени со овој правилник и со важечките прописи за 
осигурување безбедност при работата а особено за 
обезбедување од урнување на товари односно од 
паѓање на работници (членот 21 и 22). 

Ако раководителот од ставот 1 на овој член 
односно друго одговорно лице утврди дека не се 
спроведени во потполност заштитните мерки од тој 
став, тој е должен да го извести за тоа заповедникот 
на бродот или негов заменик заради преземање на 
сите потребни заштитни мерки пред почетокот на 
работата. Во случај на појава на опасност за живо-
тот или здравјето на лучките работници (поради 
урнување товар и ел.) раководителот односно дру-
гото одговорно лице е должно веднаш да ја запре 
понатамошната работа и за тоа да го извести запо-
ведникот на бродот или негов заменик заради пре-
земање соодветни заштитни мерки односно, по по-
треба, и надлежниот орган на инспекцијата на 
трудот. 

Член 35 
Дигалкарите, лучките работници односно ли-

цата задолжени за ракување, одржување и поправ-
ки на дигалките, во поглед на спроведувањето на 
заштитните мерки на дигалките и при работата 
мораат да се придржуваат за одредбите од Правил-
никот за хигиенско-техничките заштитни мерки 
при работата со дигалки. 

Член 36 
Товарење и истоварување на полни шишиња со 

компримирани гасови смее да се врши со дигалка 
само во за тоа опремени сандаци или челични 
мрежи. 

Член 37 
При товарење и истоварување на растурени то-

вари (јаглен, боксист и др.) забрането е товарот да 
се поткопува со цел за урнување заради побрзо 
пренесување. 

При манипулирањето со товарот од ставот 1 на 
овој член, зафаќаното мора да се врши одозгора 
надолу под наклон кој и одговара на цврстината на 
товарот и во етажи. Височината на етажата не смее 
да биде поголема од 2 м. 

Товарењето и истоварувањето на растурени то-
вари мора да се врши рамномерно по површината 
на бродскиот склад заради спречување на урнува-
њ е ^ на товарот. 

Член 38 
Ако лучко-транспортна работа се врши исто-

времено со две дигалки, одговорниот раководител на 
работата мора за обете дигалки да определи само 
еден работник (сигналист, мантист) што ќе им дава 
сигнали на дигалкарите (винчманите). 

Член 39 
Лучкиот работник (сигналист, мантист) опре-

делен за давање сигнали на дигалкарот (винч-
ма-нот) и лучките работници, не смее за време на ди-
гањето, пренесувањето и спуштањето на товарите со 
дигалка да врши истовремено и некоја друга работа. 

Член 40 
Дигалкарот (винчманот), сигналистот (мантилот) 

и секој лучки работник запослен на манипулирање 
со товарите со помош на дигалка, мораат да бидат 
добро запознаени со знаците за разбирање што се 
пропишани со упатство на организацијата и да се 
придржуваат кон тие знаци* 

Член 41 
Лучките работници што вршат разместување »а 

железнички вагони (маневристи) во луката мораат 
да бидат стручно оспособени за таа работа и мораат 
во својата работа да се придржуваат за одредбите 
од важечките прописи за железничкиот сообраќај. 

IV. ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
1. Општи заштитни мерки 

Член 42 
Организациите што искористуваат лука односно 

што се занимаваат со лучко-транспортна работа, со 
складовна или друга слична работа во лука се одго-
ворни за спроведувањето на сите хигиенско-технич-
ки заштитни мерки на уредите, постројките, напра-
вите, сообраќајниците, средствата за работа и 
зградите, како и при лучко-транспортната работа 
на подрачјето на лу ката или на делот од подрачјето 
на дуката на кој ја вршат својата дејност, пропи-
шани со одредбите од овој правилник и од другите 
важечки правилници за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работата. 

Член 43 
Ако лучко-транепортната работа се врши на 

палубата или во складот на бродот со помош на 
бродската дигалка и нејзината опрема, одговорен 
за спроведувањето на заштитните мерки на таквата 
дигалка и на нејзината опрема е носителот на пра-
вото за користење односно сопственикот на бродот 
или неговиот заменик (заповедникот на бродот) во 
смисла на одредбите од овој правилник и Правил-
никот за хигиенските и техничките заштитни мерки 
на морските бродови. 

За спроведувањето на заштитните мерки на 
уредите за дигање товари и на другите средства за 
работа од ставот 1 на овој член, кои, по барање од 
заповедникот на бродот или од друго одговорно 
лице, ги ставила на располагање дуката, одговорна 
е дуката. 

За спроведувањето на другите заштитни мерки 
при работата од ставот 1 на овој член на бродот 
како објект, вклучувајќи ги и главните лествици, 
одговорен е заповедникот на бродот односно лицето 
што за тоа ќе го овласти тој. 

Член 44 
На работните места на дигалкар (винчман) и 

сигналист (ментист) организацијата смее да запо-
п у в а само лица на кои им ја признала стручната 
оспособеност (стручна спрема) за вршење работи 
на тие работни места под условите и на начинот 
определен со Упатството за испитите за здобивање 
со степенот на стручно образование на работниците 
на практична работа во стопанска организација 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61). 

Лицата од ставот 1 на овој член не смеат да 
бидат помлади од 18 години и мораат пред стапу-
вањето во работен однос да се подложат на специ-
јален лекарски преглед заради утврдување на 
здравствената состојба и способноста за вршење 
работа на работно место дигалкар односно сигна-
лист. Резултатот на специјалниот лекарски преглед 
организацијата е должна да го внесе во посебен 
картон приложен кон контролната книшка на ди-
галката. 

Дигал ќарот мора да биде лекарски прегледан 
секои шест месеци, по секој несреќен случај што ќе 
настане при работата со дигалката, како и по пре-
лежана потешка болест. 

Член 45 
На работното место на лице определено за да-

вање знаци на дигалкарот (сигналист, мантист) ор-
ганизацијата смее да запослува само лице што има 
најмалку двегодишен стаж како квалификуван ди-
галкар (винчман) или четиригодишен стаж како 
лучки работник (манипулант на товари). 

Лицето од ставот 1 на овој член не смее за време 
на дигањето, пренесувањето или спуштањето на 
товарите да се задолжува со друга работа освен со 
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следењето на движењето на товарот и со давање 
знаци на дигалкарот. 

Член 46 
Работниците што болуваат од несвестица, врто-

главица. падавица, грчеви на мускулите или имаат 
слични здравствени недостатоци, организацијата не 
смее да ги запослува на работното место на диггл-
кар на лучки или бродски дигалки (винчмгн), на 
работното место на сигналист (мантист) односно на 
работното место на лучки работник во бродски 
складови. 

Член 47 
Во лука со повеќе од 500 лучки работници која 

е опремена со механизирани средства за транспорт, 
организацијата е должна да определи одговорно 
стручно лице за раководител на транспортната ме-
ханизација (инженер, техничар) што ќе се грижи 
за одржувањето во исправна состојба ка сите меха-
низирани средства за транспорт во дуката и за 
спроведувањето на заштитните мерки на тие сред-
ства во смисла на одредбите од овој правилник и 
другите важечки прописи. 

Во дуката од ставот 1 на овој член организаци-
јата е должна да определи и стручни лица за рако-
водители на групи лучки работници што се одго-
ворни за спроведувањето на заштитните мерки при 
работата на товарење и истоварување на товари. 

Член 48 
За разместување железнички вагони со помош 

на локомотиви на подрачјето на дуката, организа-
цијата е должна да определи стручно лице одго-
ворно за сигурноста на лучките работници при 
таквата работа. 

Маневрирање^ го врши, по правило, посебен 
персонал распореден во групи. Една група сочинз^-
ваат раководителот и потребен број маневристи. 
Бројот на маневристите зависи од сообраќајните и 
месните прилики. 

При маневрирање^, упатства за разместување 
на вагоните смее да дава само раководителот на 
работите и без негова согласност не смее да се врши 
маневрирање. 

Организацијата е должна да презема мерки по-
требни за оспособување на лучките работници за 
разместување на железничките вагони со помош на 
локомотиви (маневристи), ако во луката разместу-
вањето на вагони се врши со сопствени средства 
(маневарки). 

Член 49 
Во складовите на дуката а особено во просто-

риите во кои се ракува со лескозапаливи, експло-
зивни и други по животот и-здравјето на работни-
ците опасни материи, организацијата е должна да 
презема заштитни мерки против пожар и експло-
зија според одредбите од Општиот правилник за 
хигиенски и технички заштитни мерки при работе-
њето и од важечките прописи за складирање на тие 
материи. 

При ракувањето и складирањето на радиоактив-
ни и слични материи со јонизирачко зрачење, орга-
низацијата е должна да презема посебни заштитни 
мерки според упатствата од установата овластена 
за вршење работи на техничка заштита од јонизи-
ричко зрачење (член 29 став 3). 

Член 50 
Организацијата е должна да донесе посебни 

упатства за работа и применување на заштитните 
мерки што се предвидени со одредбите од овој пра-
вилник и од другите важечки правилници за хи-
гиенско-техничките заштитни мерки при работата. 
Тие упатства мораат да бидат истакнати на видни 
места и со нив мораат да бидат запознаени дупките 
работници. 

Упатствата од ставот 1 на овој член мораат да 
опфатат: 

1) работа во бродски складови и на палуба на 
брод; 

2) работа со дигалки (бродски и лучки); 

3) работа на превоз и пренесување стоки од 
брод на копно, во склад, вагони, складови и обрнато 
со помош на механизирани средства освен со ди-
галки; 

4) маневрирање со железнички возила; 
5) рачно манипулирање со стоки на подрачјето 

на дуката. 
Организацијата е должна на сите опасни места 

на подрачјето на дуката да истакне табли со пре-
дупредувања на опасност од пожар, експлозија, 
радиоактивно зрачење, удир на електрична стру-
ја и ел. 

Член 51 
Организацијата е должна на подрачјето на ду-

ката да суреди една или повеќе простории во кои 
лучките работници ќе примаат налози за лучко-
транспортна работа (чекална), а по потреба, и ќе се 
одмораат. Таквата просторија мора да има потребен 
намештај и, по потреба, мора да се затоплува. За по-
мал број работници (под 10) организацијата е дол-
жна да стави на располагање просторија во која 
тие би можеле да се засолнат во случај на не-
време. 

2. Здравствени и други хигиенски заштитни мерки 
Член 52 

Организацијата е должна на лучките работници 
да им стави на располагање гардеробни долапчиња 
за сместување на облеки, кои мораат да ги имаат 
пропишаните димензии. 

На лучките работници што работат на отворено, 
мораат да им се стават на располагање закачалки 
за сместување на облеки и тоа во просториите што 
служат како засолништа од временски непогоди или 
во посебни простории. х 

На лучките работници што вршат валкави ра-
боти или работат со материи штетни по здравјето, 
организацијата мора да им стави на располагање 
двојни гардеробни долапчиња, и тоа едно дол апче 
за сместување на граѓанската облека а друго — за 
сместување на работната облека. Гардеробните долап-
чиња мораат да бидат снабдени со брава или ката-
нец, како и со клуч. 

Во работните простории со нормални услови за 
работа (помошни работилници) гардеробни дол апчиња 
смеат да се поставаат на годно место, што подалеку 
од машините роботилки. 

Во лука со повеќе од 100 лучки работници гар-
деробните долапчиња мораат да се поставаат во по-
себна просторија (гардероба) со претпросторија за 
сушење облеки. Таквите простории и просторите 
за миење односно бањите треба, по правило, да 
бидат под ист покрив. 

Член 53 
Организацијата е должна на лучките работници 

да им стави на располагање простории за миење 
(мијалници). Мијалниците мораат, по правило, да 
бидат изведени така што посебна просторија да ко-
ристат мажите, а посебна просторија — жените. 

Бројот на славините и на другата опрема на про-
сторијата за миење мораат да им одговараат на од-
редбите од Општиот правилник за хигиенски и тех-
нички заштитни мерки при работењето. 

Член 54 
На лучките работници кои при работата се изло-

жени на прав, штетни материи, и нечистота, органи-
зацијата е должна да им стави на располагање бањи 
со тушеви за студена и топла вода, сметајќи еден 
туш најмногу за 20 работници. Просториите на ба-
њата и нејзината опрема мораат да им одговараат 
на одредбите од Општиот правилник за хигиенски 
и технички заштитни мерки при работењето. 

Член 55 
Организацијата е должна да им обезбеди на дуп-

ките работници снабдување со здрава вода за пи-
ење во доволна количина. Ако водата за пиење се 
доведува од посебен извор, организацијата мора да 
обезбеди изворот да биде под постојан надзор на 
санитарните органи. 
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Во лука со градски или сопствен водовод мораат 
на годни места односно на места што поблиску до 
работните места на лучките работници да се поста-
ват хигиенски славини заради овозможување да се 
зема вода без употреба на сад. 

Лука со повеќе од 10 постојано запослени лучки 
работници мора, по правило, да има сопствена во-
доводна инсталација (пумпа, бунар или резервоар) 
за снабдување со здрава вода за пиење, ако во ме-
стото нема водовод. 

Во лука во која нема можност за снабдување со 
здрава вода за пиење од постојан извор или ако 
таква лука нема сопствена водоводна инсталација 
за снабдување со вода, организацијата е должна да 
ги снабдува лучките работници со здрава вода за 
пиење на друг начин, со тоа што претходно ќе при-
бави согласност од надлежните органи на инспекци-
јата на трудот и од санитарната инспекција. 

Член 56 
Ако лучки работници работат на брод или во 

бродски складови а во близината нема постојан извор 
на вода, организацијата е должна да ги снабдува 
со вода за пиење во хигиенски, од прав заштитени и 
од санитарните органи претходно одобрени садови. 
Секој работник мора да биде снабден со сопствена 
чаша. 

Член 57 
Во поголема лука организацијата е должна за 

лучките работници да обезбеди соодветна просто-
рија за трпезарија, со доволен број маси и столови. 
Трпезаријата за време на студ мора да се затоплува. 

На лучките работници што работат во атмосфе-
ра загадена со прав и со гасови со непријатна ми-
ризба им е забрането да влегуваат со работните 
облеки во трпезаријата. 

Член 58 
На подрачјето на дуката организацијата е дол-

жна за потребите на лучките работници да обез-
беди прописно изведени хигиенски нужници и тоа 
посебно за жените а посебно за мажите, со посебни 
влезови. Ако на подрачјето на дуката постои во-
довод и канализација нужниците мораат да бидат 
уредени на постојано и с п л а к у в а њ е со вода и мо-
раат да имаат мијалници во претпросторијата. 

Во претпросторијата на нужникот мора секогаш 
да се наоѓа потребна количина течен сапун или са-
пунски прашок, како и хартија на вал јак — за бри-
шење на рацете. 

Нужниците мораат да бидат распоредени така 
што нивното отетој ание од на ј оддалеченото работно 
место да не преминува, по правило, 200 м. 

Нужниците и другите санитарни уреди мораат 
да се одржуваат во чиста и исправна состојба и се-
којдневно да се дезинфикуваат. 

За одржување чистота во нужниците мора да 
биде постојано задолжено едно лице опремено со 
потребен прибор и средства за чистење. 

Член 59 
За секојдневно одржување на чистата и за 

отстранување на ѓубре на подрачјето на дуката, 
организацијата мора, да постави чистачи опремени 
со соодветен прибор за чистење и со затворени пре-
возни средства. 

Ѓубриште™ мора да биде хигиенски изведено 
и да се наоѓа на такво место да не ја загрозува око-
лината. Празнењето на ѓубриштето мора да се врши 
благовремено и ноќе. 

Член 60 
Местата на подрачјето на луката, кои се изло-

жени на зараза, како што се просториите за одмо-
рање, бифињата, чајните и други кујни, складовите 
на прехранбени продукти, складовите за сурова ко-
жа, нужниците и ѓубриштата, мораат во сезоната 
за развој и множење на инсекти, особено муви, да 
се прскаат со резидуален раствор на ефикасен те-
кушт инсектицид секои два месеца на начинот кој 
е во согласност со стручните начела на дезинфек-
ција та. 

Член 61 
Дератизацијата на подрачјето на дуката (на 

слагалиштата, складовите, гатовите, лукобраните, 
канализационите објекти и другите места и објекти) 
организацијата мора да ја спроведува преку овла-
стените претпријатија за дератизација најмалку 
еднаш годишно и секогаш кога ќе забележи дека 
бројот на гледачите е во пораст. 

Дератизацијата од ставот 1 на овој член мора 
да се врши под надзор од надлежниот орган на са-
нитарната инспекција на кој овластеното претпри-
јатие за дератизација 24 часа пред почетокот на 
работите му поднесува пријава со назначување на 
средствата и методите предвидени за вршење на 
д ератизациј ата. 

Член 62 
Ако лучко-транспортната работа во затворените 

складови на бродот се врши во задушлива атмо-
сфера или во испарување штетни по здравјето, ор-
ганизацијата е должна во спогодба со заповедникот 
на бродот во текот на работата во таквите складов-
ни простории да спроведе доволно ефикасно општо 
проветрување или локално отсмукување на штет-
ните испарувања и нивно одведување во слободна 
атмосфера. 

Ако работата од ставот 1 на овој член се врши 
во прав штетен по здравјето на лучките работници, 
организацијата е должна во спогодба со заповед-
никот на бродот да спроведе отсмукување на пра-
вот на местото на неговото настанување и одведу-
вање на правот во слободна атмосфера. 

Ако од технички или други оправдани причини 
не е можно да се спроведат заштитните мерки од 
ст. 1 и 2 на овој член, организацијата е должна 
да ги снабде лучките работници со цевни маски 
или со изолациони апарати односно со респиратори 
со соодветни цедилки против гасови или прав. 

При лучво-транспортна работа во затворени 
лучки складови, заштитните мерки од ст. 1 до 3 на 
овој член е должна да ги спроведе самата орга-
низација. 

Член 63 
При рачно манипулирање со отровни, заразни 

и по здравјето штетни материи (феросилициум, ф е -
романган, фосфорхидроксид, оловен тетраетил, о-
ловно белило, суперфосфат и др.), организацијата 
е должна да ги снабде лучките работници со доста-
тен број соодветни исправни лични заштитни сред-
ства. 

Со правилникот на организацијата се опреде-
лува за секое загрозено работно место соодветен вид 
лични заштитни средства (заштитна облека и обув-
ки, заштитни нараквици, ќулавки за заштита на 
вратот и главата при пренесување на сурови кожи, 
заштитни очила, маски за доведување свеж воздух, 
респиратсри против штетни гасови односно прав со 
соодветни цедилки, изолациони апарати, »ожени 
штитници за рам и др.). 

Дигалкарите, манипулантите на товари, браварите 
и електричарите запослени на одржување на ди-
галките и ремонт на дигалките, мораат да бидат 
снабдени со исправни лични заштитни средства про-
пишани со одредбите од Правилникот за хигиен-
ско-техничките заштитни мерки при работата со 
дигалки. Трактористите, маневристите, возачите на 
в и љ у ш к а р а чистачите на луката и другите лучки 
работници кои при работата се изложени на дожд 
и студ мораат да бидат снабдени и со кабаници за 
дожд, а возачите на механизирани транспортни 
средства за време на студ — и со бунди. 

Личните заштитни средства за кои се донесени 
југословенски стандарди, мораат да им одговараат 
на тие стандарди. 

Организацијата е должна личните заштитни 
средства да ги има во доволен број, да ги одржува 
во исправна состојба, како и повремено да ги де-
контаминира. 

Член 64 
Лука со 100 до ЗОО лучки работници мора да 

има стапица за укажување прва помош, а лука со 
ЗОО до 500 лучки работници — две такви станици 
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годно разместени на подрачјето на дуката, кои се 
опремени со соодветен стручен кадар и со потре-
бни средства за работа. 

Луките од ставот 1 на овој член мораат да и -
маат и кола за спасување за превоз на повредени 
работници, ако немаат соодветни средства за врска 
(телефон, радио) за брзо и сигурно повикување на 
кола за спасување од болница или од друга здрав-
ствена установа или ако оддалеченоста до најбли-
ската здравствена станица поголема од 10 км. 

Член 65 
Лука со повеќе од 500 лучки работници мора 

на своето подрачје да има здравствена станица о-
премена со соодветен стручен кадар и со потребни 
средства за работа. 

Во дуката од ставот 1 на овој член организа-
цијата е должна да обезбеди моторен чамец за пре-
воз на повредени работници од брод на копно, ако 
лучко-транспортната работа се врши на брод од-
далечен од брегот, како и кола за спасување за 
превоз до здравствена станица или болница. 

Член бб 
Организацијата е должна на подрачјето на ду-

ката да постави на повеќе места, и тоа во близина 
на работните места, долапчиња за укажување прва 
помош. Долапчето мора да биде видно означено со 
знак на црвен крст во бело поле. Бројот на долап-
чињата и местата на кои се поставуваат овие ги о-
пределува надлежниот орган на инспекцијата на 
трудот во спогодба со надлежниот орган на сани-
тарната инспекција. 

Санитетските материјали и другите средства за 
укажување прва помош, кои се држат во долап-
чето од ставот 1 на овој член, мораат редовно да се 
обновуваат и да се одржуваат така што секогаш да 
бидат во употреблива состојба. 

Чувањето, одржувањето и ракувањето со сани-
тетските материјали и со другите средства за ука-
жување прва помош мора да му се доверат на спе-
цијално за таа цел обучено лице. Тоа лице за вре-
ме на работа во лука со повеќе од 100 лучки ра-
ботници мора да им биде во секое време на распо-
лагање на постраданите лучки работници. 

Видот и количината на санитетски материјали, 
на средства против труење со токсични материи и 
на други средства за укажување прва помош ги 
определува републичкиот инспекторат на трудот, 
во согласност со републичкиот санитарен инспек-
торат. 

Член 67 
Во лука со повеќе од ЗОО лучки работници мо-

ра да постои справа за вештачко дишење, како и 
лице обучено да ракува со таква справа во случај 
на потреба. 

Член 68 
Организацијата е должна на видно место во 

заградените делови на дуката да постави табли 
со ознаки на местата на кои се наоѓаат долапчи-
ња за укажување прва помош со назначување на 
лицето што ракува со таквите долапчиња и на ме-
стата на кои се наоѓаат носилките и колата за спа-
сување со назначување на бројот на телефонот на 
болницата или друга здравствена установа од која 
може да се повика колата за спасување. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Повредите на одредбите од чл. 7 до 22, чл. 24 

до 30, чл. 33, 34 и 36, чл. 38 до 41, чл. 42 до 57 став 
1 и чл. 58 до 68 на овој правилник повлекуваат од-
говорност за организацијата и -одговорното лице во 
организацијата според одредбите од точката 4 на 
Одлуката за овластување на Секретаријатот за тру-
дот на Сојузниот извршен совет да донесува пра-

вилници за хигиенско-техничките заштитни мерки 
при работата. 

Погредите на одредбите од чл. 31, 32, 35, 37 и 
57 став 2 на овој правилник повлекуваат одговор-
ност за лучките работници според одредбите од 
членот 367 на Законот за работните односи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 17/61). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 70 

Организациите што искористуваат лука одно-
сно што се занимаваат со лучко-транспортна работа, 
со складовна или друга работа во дуката, а кои во 
поглед на сигурноста при работата не ги исполну-
ват одредбите од овој правилник, се должни за-
штитните мерки на уредите, на средствата за ра-
бота и при работата да ги усогласат со одредбите 
од овој правилник во што пократок рок а најдоцна 
во рок од три години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Надлежниот срган на инспекцијата на трудот 
може, по потреба, во рамките на рокот предвиден 
во ставот 1 од овој член да определи пократки ро-
кови, водејќи при тоа сметка за објективните, ма-
теријалните и техничките можности на организа-
цијата. 

Член 71 
Надзор над применувањето на овој правилник 

врши надлежниот орган на инспекцијата на трудот. 

Член 72 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 160-22/64-9 

14 февруари 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
Ристо Џунов, е. р. 

188. 

Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за 
определување видовите на приходи што можат да 
се засметаат во вкупниот приход на банките и на 
определените стопански организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/64), во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат 
за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕМАТА ШТО ВО СМИСЛА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ НА ПРИХОДИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАСМЕТААТ ВО ВКУП-
НИОТ ПРИХОД НА БАНКИТЕ И НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЕ СМЕТА 

КАКО ДОМАШНА СЕРИСКА ОПРЕМА 

1. Како домашна сериска опрема чија вредност, 
во смисла на точката 2 став 1 под 2 на Одлуката 
за определување видовите на приходи што можат 
да се засметаат во вкупниот приход на банките и 
на определените стопански организации, се засме-
тува во 1963 година во вкупниот приход на стопан-
ските организации што произведуваат и ја прода-
ваат на кредит таа опрема, се смета домашната се-
риска опрема за која на тие стопански организации 
или на нивното деловно здружение во 1963 година 

^ им е даден посебен наменски кредит од деловна 
банка. 

Како посебен наменски кредит во смисла на 
ставот 1 на оваа точка се подразбира кредитот кој 
за производство на домашна сериска опрема го 
одобриле деловните банки во 1963 година од своите 
банкарски средства од кои, во смисла на одредбите 
на точката 14 од Одлуката за спроведување на мер-
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ките на општата кредитна политика во 1963 родина 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/63), се даваат кредити за 
вложувања во основни средства. 

2. Одредбите на оваа наредба, во смисла на чле-
нот 13 став 4 од Законот за придонесот од доходот 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64) и точката 3 од Одлуката 
за определување видовите на приходи што можат 
да се засметаат во вкупниот приход на банките и 
на определените стопански организации, ќе се при-
менуваат само врз завршните сметки за 1963 година 
на стопанските организации од точката 1 на оваа 
наредба. 

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

Бр. 05-411/2 
13 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р 

189. 

Врз основа на членот 17 во врска со членот ]3 
од Законот за здруженијата соборите и другите 
јавни собрани ји („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46 
и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПЕН-КЛУБ — ЦЕНТАР 

БЕЛГРАД 

Се одобрува основањето и работата на Југосло-
венскиот ПЕН-клуб — Центар Белград, според под-
несениот статут усвоен на годишното собрание на 
клубот, одржано ка 15 декември 1963 година во 
Белград. 

Седиштето на клубот е во Белград, а дејноста 
на клубот се простира на териториите на Соција-
листичка Република Србија, Социјалистичка Репу-
блика Босна и Херцеговина и Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора. 

Бр. 1-178 
10 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

За внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

190. 

Брз основа на членот 59 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63), 
Управата за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВА-
ЊЕТО И ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЈА-

ТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ СТОКИ 

1. Декларацијата за царинење стоки (во пона-
тамошниот текст: декларацијата) се поднесува на 
еден од обрасците (образец бр. I и образец бр. И) 
кои се напечатени кон оваа наредба и се нејзин со-
ставен дел. 

2. Декларацијата ја поднесува: 
1) при увозното царинење — лицето на кое гла-

си превозната исправа, лицето на кое се пренесени 

на пропишаниот начин правата од превозната 
исправа или од нив овластеното лице; 

2) при извозното царинење — извозникот или 
лицето овластено од него. 

За стоките од попатни пратки декларација може 
да поднесе и возачот. 

Ако од името на лицата од ст. 1 и 2 на оваа 
точка декларација поднесуваат шпедитери или 
други овластени лица (член 56 став 2 и член 103 
став 2 од Царинскиот закон), тие подносите ли мо-
раат да имаат овластение за тоа или диспозиции 
пропишани во членот 143 став 2 од Правилникот 
за спроведување на Царинскиот закон („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/60 и 46/62). 

3. Сите податоци за увозникот односно извоз-
никот, како и за количината и видот на стоките 
според наименувањето во царинската тарифа и Та-
рифата за данокот на промет, и вредноста на сто-
ките за царинење во декларацијата ги запишува 
подносителот на декларацијата. 

Другите податоци во декларацијата ги запишу-
ва царинарницата 

Во декларацијата за стоките што ги примаат 
граѓани од странство или ги упатуваат во стран-
ство, наименувањето и другите податоци за прија-
вените стоки ги запишува царинарницата, врз осно-
ва на наодот утврден со царински преглед на при-
јавените стоки. 

4. Наименувањето во декларацијата мора да 
биде потполно, така што да можат стоките со си-
гурност да се подведат под соодветната одредба 
(тарифен број, точка, буква и број) во која спаѓаат. 

Одредбите спрема кои се пресметуваат увозната 
царина и другите пропишани давачки на пријаве-
ните стоки, ги запишува во декларацијата царинар-
ницата при прегледот на стоките. 

5. Ако на еден образец на, декларацијата не мо-
жат да се запишат наименувањава за сите стоки 
што се пријавуваат за царинење, се додава потре-
бен број обрасци на декларација. 

Употребените обрасци на декларацијата се о-
значуваат со редни броеви, од еден натаму. 

При приемот на декларацијата царинарницата 
на секој нејзин пополнет образец ќе го запише бро-
јот под кој е воведена таа декларација во контрол-
никот на декларациите, а покрај означените редни 
броеви на обрасците ќе го втисне својот печат. 

6. Декларацијата' се поднесува, по правило, во 
три примероци 

Царинарницата може, по барање на подносите-
лот, да одобри поднесување на декларацијата и во 
повеќе примероци, со наплата на пропишаната так-
са за секој понатамошен примерок кој му се вра-
чува на подносителот. 

7. Декларацијата се пополнува со пишувачка 
машина или со маетилен молив. 

Сите податоци што ги запишува во деклара-
цијата подносителот на декларацијата можат да 
бидат запишани само со едно од наведените сред-
ства за пополнување 

Ако подносителот ја пополнил декларацијата 
со мастилен молив, сите податоци мораат да бидат 
внесени со ист ракопис. 

Податоците запишани во декларацијата мораат 
да бидат потполно читливи. 

Не смеат да се скратуваат текстови и називи 
(имања), ниту да се употребуваат знаци со кои се од-
бегнува повторување на текстот или на другите по-
датоци. 

Подносителот на декларацијата не смее на де-
кларацијата да врши никакви додавања, бришења, 
прецртување или исправување на запишаните по-
датоци. 

Декларацијата што не ги исполнува условите 
пропишани во оваа точка, ќе се смета за неисправна. 
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Образец бр. II 
(формат: 205 x 295 mm) 

ИЗВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА БР. 

На царинарницата 
ги пријавувам долу наведените стоки за извозно царинење 
Прилагам: 

Извозник: 

Примено на 196 год. 

Извозникот е регистриран за извоз на пријавените стоки со 
решение бр. 

во часот 

преглед на етиките и претсметка ќе извршат: 

1) _ _ 

2) 

Датум 

(подносител на декларацијата — потпис и печат) 

196 година 
М. П. 

Шеф на одделот;, 

Број Форма Нумера 
Тежина во kg.| Ѓ 

В р е д н о с т Наименување на стоките според Привремената 
општа царинска тарифа и тарифен број Број Форма Нумера 

Бруто Нето 

5 

Ѓ 
В р е д н о с т Наименување на стоките според Привремената 

општа царинска тарифа и тарифен број 

1 2 3 4 

Нето 

5 6 1 7 

' ' 

Забелешка : 
Преглед и претсметка извршиле : 
На 196 год. во 
1. 2. 

Присутен на прегледот 
КОНТРОЛЕН НАОД 

Такса од т. бр. 75 на ЈАТ 

часот 

ВКУПНО ДИН. 

м. а Со букви: 

Наплатил на 
Благашик 
Лриходна книга бр. 
Прокнижил 

196 г. 

196 п 

На царинарницата 
Со молба да го потврди излегувањето на наведените стоки од 
земјата 

Стоките обележени со олово бр. 

М. П. 
Го потврдувам приемот на наведе-
ните стоки, се обврзувам дека исти-
те ќе А ги пријавам на излезната 
царинарница во рок од 15 дена 
На 196 г 

Жиг на возачот 

Одар и неки службеник) 

(потпис на возачот) 

Царинарница^. 
Број 

196 т. 

Се потврдува дека стоките во оваа 
декларација излегле од земјата на 

196 
во исправна состојба 

М. П. 
(царински службеник) 

(Преку овој образец се повлечени две коси линии во црвена боја). 

8. Покрај потписите на секое од лицата што у-
чествуваат во постапката за царинење на стоките, 
во декларацијата задолжително се запишува со пе^ 
патени букви или со помош на жиг и неговото ф а -
милијарно и роденото име. 

9. Подносителот на декларацијата е должен кон 
неа да приложи товарен лист, фактура и сите ис-

прави што се пропишани или ќе бидат пропишани 
со Царинскиот закон, со прописите донесени врз 
основа на него, или со други прописи. 

Ако подносителот на декларацијата барал при-
мена на посебна постапка при царинењето на при-
јавените стоки (повластица, реекспорт, рампласман, 
увоз на стоки во замена за несоодветни стоки и 
др.), е должен кон декларацијата да приложи и 
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соодветни исправи со кои докажува дека се ис-
полнети условите за примена на таа постапка. 

10. Одредбите од оваа наредба нема да се при-
менуваат на случаите во кои поднесувањето на де-
кларација е регулирано со други прописи. 

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

Бр. 5205 
13 март 1964 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Милован Јокановић е. p. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во југословенските стандарди за 
спирални бургии за дупчење метали, што се доне-
сени со Решението за југословенските стадарди за 
спирални бургии за дупчење метали, објавени во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63, се п о т п а д н а л е 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПИ-

РАЛНИ БУРГИИ ЗА ДУПЧЕЊЕ МЕТАЛИ 

Во југословенскиот стандард Спирални бургии. 
Технички услови за изработка и испорака — 
JUS K.D3.010 во точката 3.23 наместо бројот: „40" 
треба да стои: „45". 

Во југословенскиот стандард Спирални бургии со 
конична рачка. Форма и мерки — JUS K.D3.022 во 
табелата во колоната 1 за пречниците 16.25 до 17.00 
наместо бројот: „233" треба да стои: .,223". 

Во југословенскиов стандард Спирални бургии 
со конична зајакната рачка. Форма и мерки — 
JUS K.D3.023 во табелата во колоната 1 за пречни-
кот 31,75 наместо бројот: „344" треба да стои-
„334". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 17 март 1964 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 11 од 21 март 1964 година објавува: 

Одлука за финансирање на Стопанската комора 
на СР Србија и стопанските комори на автономните 
покраини и на околиите во 1964 година; 

Одлука за продолжување на важењето во 1964 
година на Одлуката за намалување на данокот на 
доход на определени занаетчиски дуќани за 1963 
година; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Републичката комисија за 
одбрана од елементарни непогоди во СР Србија; 

Решение за разрешување и именување член на 
Советот на Заводот за з а ш и ј у в а њ е на работници 
на СР Србија; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата техничка текстилна школа во Белград; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Белград; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата управна школа во Белград; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата техничка текстилна школа во Лесковац; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата педагошка школа во Ниш; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата екоиомско-комерцијална школа во Ниш; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Вишата техничка машинска школа 
во Ниш; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата управна школа во Ниш; 

Решение за разрешување и именување членови 
на советите на факултетите на Универзитетот во 
Белград. 

Во бројот 12 од 28 март 1964 година објавува: 
Закон за печатот на СР Србија и за печатите 

на државните органи во СР Србија; 
Закон за јавните патишта и другите сообраќај-

ници; 
Закон за уредување и користење на градското 

земјиште; 
Закон за помилувањето; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

спроведување на Основниот закон за шумите; 
Закон за престанок на важењето на Законот 

за воведување дозвола за престој во градовите; 
Одлука за избор на суди на Врховниот суд на 

Србија; 
Одлука за именување републички секретари во 

Републичкиот извршен совет; 
Правилник за работата на печаторезниците за 

изработка на печати на СР Србија и печати на 
државните органи во СР Србија; 

Упатство за големината, чувањето и употребата 
на печатите и штембилите на државните органи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
„Народне новине" службени лист Социјали-

стичко Републике Хрватске во бројот 8 од 5 март 
1964 година објавуваат: 

Одлука за финансирање на Стопанската комора 
на СР Хрватска и околиските стопански комори во 
1964 година; 

Одлука за определување на процентите од го-
дишното задолжување по кои ќе се наплатува дано« 
на доход во 1964 година; 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
на височината на надоместоците што се плаќаат на 
драмските запрежни возила; 

Одлука за основање Економски совет на Извр-
шниот совет на Саборот; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Економскиот совет на Извршниот совет на Саборот; 

Решение за именување ш е ф на Републичкиот 
протокол; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за избор на пратеник за Стопанскиот собор на 
Саборот на СР Хрватска во Изборната единица 17 
— Таково; 

Исправка на Законот за Уставниот суд на Хр-
ватска. 

Во бројот 8 од 12 март 1964 година објавуваат: 
Деловник на Уставниот суд на Хрватска; 
Решение за назначување постојани судски ве-

штаци к а ј Вишиот стопатски суд во Загреб и к а ј 
окружните стопански судови на територија на СР 
Хрватска за 1964 година. 

Во бројот 10 од 19 март 1964 година објавуваат: 
Одлука за измена на Одлуката за плаќање на 

хонорарната настава, прекувремената работа и на-
доместокот за работа во наставата за усовршување, 
специјализација и подготвување докторат на ф а -
култетите, академиите и високите школи; 
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Одлука за измена во составот на Одборот за* 
општествените служби на Извршниот совет на Са-
борот; 

Решение за разрешување на претседателот на 
Комисијата за физичка култура; 

Решение за именување претседателот на Коми-
сијата за физичка култура; 

Попис на стручњаците што можат да вршат 
здравствена контрола на објектите за производство 
на овошен и лозов посадочен материјал; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање и додатокот на деца за 1963 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка 
на Фондот за задолжително здравствено реосигуру-
вање на фондовите за здравствено осигурување на 
работниците за 1963 година; 

Одлука за финансискиот план на фондовите 
на инвалидското и пензиското осигурување и дода-
токот на деца за 1964 година; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
реосигурување на комуналните фондови за основно 
здравствено осигурување на земјоделците и за ви-
сочината на премијата за спроведување на тоа 
реосигурување за 1964 година. 

Во бројот 11 од 26 март 1964 година објавуваат: 
Закон -за печатите и жиговите со грб на СР Хр-

ватска; 
Одлука за давање премии и регреси во областа 

на стоковниот промет и земјоделството; 
Одлука за потврда на измените на Статутот на 

Заедницата на осигурувањето на СР Хрватска; 
Одлука за траењето на мандатот на едната по-

ловина од бројот на членовите на Уставниот суд 
на Хрватска; 

Одлука за избор на претседатели на окружните 
судови во Загреб и Сисак. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 6 од 25 февруари 1964 година 
објавува: 

Програма за полагање испити за здобивање со 
степени на стручно образование на работниците што 
се оспособени на практична работа во стопанска 
организација од угостителската струка; 

Програма за полагање испит за здобивање со 
степени на стручно образование на работниците кои 
се оспособени на практична работа во стопанска ор-
ганизација од тутуновата струка. 

Во бројот 7 од 28 февруари 1964 година објавува: 
Одлука за определување процентот од годиш-

ниот износ на данокот на доход и општинскиот ло-
кален данок кој ќе се наплатува во прво, второ, 
трето и четврто тримесечје од 1964 година; 

Одлука за укинување на Одлуката за ослобо-
дување од плаќање претплата за користење теле-
визиски приемници; 

Одлука за продолжување важноста на Одлу-
ката за овластување на општинските народни одбо-
ри да пропишуваат намалување на обложениот 
данок на доход за 1963 година на определени услуж-
ни занаетчиски дуќани и за 1964 година; 

Наредба за контрола на цените во прометот на 

Во бројот 8 од 6 март 1964 година објавува: 
Решение за утврдување списокот на стручњаци 

за вршење здравствена контрола на објектите за 
производство на посадочен материјал во 1964 година. 

Во бројот 9 од 13 март 1964 година објавува: 
Одлука за условите и начинот под кои* ќе се 

даваат кредити за земјоделство од средствата пре,г 
видени во чл. 10 од Законот за насочување и упо 
треба на средствата на Републиката; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе е 
даваат кредити за шумарство од средствата предгт/г 

дени во член 10 од Законот за насочување и упс 
треба на средствата на Републиката; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе 
даваат кредити за трговија, угостителство, туризам 
и занаетчиство од средствата предвидени во член 7 
точка 2 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за школство од средствата предви-
дени во чл. 19 од Законот за насочување и употреба 
на средствата на Републиката; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за студии и истраги во рударството 
од средствата предвидени во член 19 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Репу-
бликата; 

Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за угостителство и туризам од 
средствата предвидени во чл. 11 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на Републи-
ката; 

Одлука за одобрување кредити по пат на непо-
средна спогодба; 

Решение за основање Педагошка академија во 
Битола. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Во бројот 6 од 10 март 1964 година објавува: 
Наредба за риболовни забрани, ограничувања и 

мерки за заштита на фондот на риби; 
Наредба за контрола на цените и тарифите за 

превоз на патници и стоки во јавниот друмски 
сообраќај. 
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