
Среда, 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. XXII 

91. 

Врз основа на членот 39 од Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за рударството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/63), Законодавно-
правната комисија на Сојузната скупштина на сед-
ницата од 18 февруари 1966 година го утврди долу 
изложениот пречистен текст на Основниот закон за 
рударството. 

Пречистениот текст на Основниот закон за ру-
дарството го опфаќа Основниот закон за рудар-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/64) и не-
говите, измени и дополненија објавени во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/66 (со исправката објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/66), во кои е озна-
чено времето на влегувањето во сила на тој закон 
и на неговите измени и дополненија. 

АС бр. 504 
18 февруари 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зековић, е. p. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА РУДАРСТВОТО 
(пречистен текст) 

Г л а в а I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Рудното богатство во . земјата и на нејзината 

површина се користи во општ интерес. 

Член 2 
(1) Под рудно богатство се подразбираат сите 

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

(2) Под минерални суровини се подразбира и ка-
менот (карпите). 

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

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

(2) Одредбите на овој закон се однесуваат и на 
истражувањето и експлоатацијата на минералните 
суровини што се наоѓаат на морското дно или под 
него надвор од крајбрежното море на Југославија, 
ако врз основа на меѓународното право таквото ис-
тражување и експлоатација се регулираат со југо-
словенски прописи. 

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

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

(2) Со правото да вршат истражување или ек-
сплоатација на определени минерални суровини на 
определен простор организациите се здобиваат врз 
основа на одобрување од надлежниот орган. 

Член 5 
Врз издадената минерална суровина при истра-

жувањето или екслоатацијата, како врз општестве-
на сопственост, организацијата се здобива со право 
на користење без надоместок. 

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

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

(2) По исклучок, граѓаните, граѓанските правни 
лица, општествените организации и други здруже-
нија на граѓани можат под определени услови да 
се занимаваат само со истражување или експлоата-
ција на определени видови минерални суровини за 
градежни или занаетчиски цели или за сопствени 
потреби, во кој случај врз извадената минерална 
суровина се здобиваат со право на сопственост со 
надоместок или без надоместок, во согласност со 
републичкиот закон. 

(3) Одделни граѓани и задруги на исплакну-
вачи можат да се занимаваат и со и с п л а з у в а њ е на 
благороден метал од речни наноси. 

(4) Поблиски прописи за исплакнување на бла-
городни метали според ставот 3 од овој член ќе донесе 
старешината на сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на рударството. 

Член 7 
(1) Овој закон се применува на истражувањето 

и експлоатацијата на следните минерални суро-
вини: 

1) на сите видови фосилен јаглен, освен тре-
сетом 

2) на битуменските материи во цврста, течна и 
гасовита (плиновита) состојба, на сите видови би-
туменски (маслени) карпи, како и на другите видови 
гасови (плинови), што се наоѓаат во земјата; 

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

се произведуваат метали и нивни употребливи сое-
диненија; 

5) на неметалните минерални суровини, и тоа: 
графитот, сулфурот, магнезитот, флуоритот, баритот, 
азбестот, лискунот, фосфорот, гипсот (садрата), кал-
цитот, кредата, стипсата, бентонитот, кременот (квар-
цот) и кременовиот (кварцниот) песок, каолинот, 
кзрамичките и огноотпорните глини, цементните 
лапорци (глини), мермером фелдспатот, талкот, диа-
томејската земја, пуцо ланската земја, дистенот 
леуцитот, скапоцените и по лу скапоцените камења; 
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6) на натриумовата, калиумовата, магнезиумо-
вата сол и на сите видови други соли и солни води. 

(2) Истражувањето и експлоатацијата на други-
те минерални суровини се регулираат со прописите 
на републиката. 

Член 8 
Во постапката за издавање на одобрување за 

истражување или експлоатација на минерални су-
ровини надлежните органи и заинтересираните ор-
ганизации соработуваат со установите за геолошка 
служба. 

Член 9 
Стопанските и други организации се должни 

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

Член 10 
Со цел за трајна експлоатација и зголемување 

на производството на минерални суровини стопан-
ските организации се должни истовремено со ек-
сплоатацијата да, вршат истражување заради об-

у новување на резервите на минерални суровини. 

Член 11 
(1) Организациите што истражуваат односно ек-

сплоатираат минерални суровини се должни при 
вршењето на овие работи да се приложуваат за 
прописите^за заштитата при работата, да примену-
ваат други вообичаени правила за заштитата на 
животот и здравјето на работниците во рудниците, 
и да обезбедат лични заштитни средства. 

(2) Организациите од ставот 1 на овој член се дол-
жни да донесат посебни правилници за мерките за 
заштита при работата според специфичните прили-
ки и опасностите при рударските работи и да ор-
ганизираат служба за заштита при работата. 

Член 12 
(1) Организациите што вршат истражување од-

носно експлоатација на минерални суровини се 
должни за тие работи да обезбедат заштита при 
работата според одредбите на овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на него. 

(2) Во поглед прашањата за заштита при рабо-
тата во рударството што не се уредени со овој за-
кон и со прописите донесени врз основа на него, се 
применуваат одредбите од Основниот закон за за-
штитата при работата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65) и од прописите донесени врз основа на 
тој зкан. 

Член 13 
На просторите што ги опфаќаат објекти кои се 

во општа и јавна употреба и на подрачјата што се 
прогласени за заштитени гложе да се врши истражу-
вање и експлоатација на минерални суровини само 
ако е тоа во општ интерес, а врз основа на посебно 
одобрување од надлежниот орган. 

Член 14 
Рударските работи при истражувањето и ек-

сплоатацијата на минерални суровини можат да ги 
раководат само лица што во поглед на стручната 
спрема, практиката и стручниот испит ги исполну-
ваат пропишаните услови. 

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

закон, на прописите донесени врз основа на него, 
како и на техничките мерки и мерките за заштита 
при работата при истражување и експлоатација на 
минерални суровини во земјата или на нејзината 
површина, вршат органите на рударската инспек-
ција. 

(2) Органот ш рударската инспекција врши 
надзор и над работите на помошните погони врзани 
за технолошкиот процес на вадење, збогатување и 
облагородување на минерални суровини. 

Член 16 
(1) Надоместокот на штета што организациите 

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

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

Член 17 
На постапката по управните работи од овој за-

кон се применуваат одредбите на Законот за општа-
та управна постапка, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Г л а в а I I 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

1. Одобрување за истражување 

Член 18 
(1) Под истражување на минерални суровини 

се подразбираат рударските работи (изработка на 
расколи, истражувачки ровови, поткопи, нТГскопи, 
окна, дупнатини и др.) и истражувањата на кои им 
е целта да се утврди постоењето на лежиште на 
минерални суровини, нивната количина и квалитет, 
положбата и формата на нивното лежиште и усло-
вите за експлоатација. 

(21) Не се сметаат како истражување на минерал-
ни суровини во смисла на овој закон:,рударско-гео-
лошкото прегледување на теренот, геолошките сни-
мања, ситните расколи, плитките рачни дупчења и 
геофизичките истражувања, што се вршат заради 
пронаоѓање на минерали, геолошко картиран^, ис-
питување на почвата, истражувањето за научни 
цели и слично. 

Член 19 
(1) Минерални суровини можат да истражуваат 

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

(2) Минерални суровини можат да истражуваат 
и стопански организации на кои истражувањето од-
носно експлоатацијата не им е основна дејност, ако 
тие суровини ги користа^ во вршењето на својата 
стопанска дејност 

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

Член 20 
(1) Одобрувањето 3jl истражување минерални 

суровини го издава републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на рударството, ако со про-
писите на републиката не е определено поинаку. 

(2) Ако истражувањето на минерални суровини 
се простира на територијата на две или повеќе ре-
публики, одобрувањето за истражување го издава 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на рударството. 

(3) Органите од ст. 1 и 2 на овој член се должни 
за секое издадено одобрување да го известат оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на рударството. 

Член 21 
(1) Одобрувањето за истражуавње се издава по 

барање на стопанската организација или установа 
од членот 19 на овој заков (организација за истра-
жување). 
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(2) Во барањето за издавање одобрување мораат 
да се назначат: минералните суровини што се пред-
мет на истражувањето, начинот на кој ќе се истра-
жуваат, податоците за расположивите стручни кад-
ри, за опремата за истражување на определени ми-
нерални суровини и за финансиските средства, ро-
кот во кој ќе се отпочне со истражувањето и приб-
лижното време -на траењето на истражувачките 
работи. 

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

тран^иот простор во таква срезмера што врз осно-
ва на неа да можат на теренот да се определат гра-
ниците на тој простор, со опис на положбата на 
истражниот простор и со назначување на подрач-
јето на која општествено-политичка заедница се 
наоѓа тој простор; 

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

Член 22 
(1) Ако барање за издавање одобрување за ис-

тражување на ист вид минерални суровини и на 
ист простор за истражување подиесле двајца или 
повеќе баратели, органот на управата надлежен за 
работите на рударство ќе му издаде одобрување на 
оној барател што, со оглед на расположивите кад-
ри, опрема и финансиски средства, обезбедува нај-
успешно истражување. 

(2) Ако, со цел за обновување и одржување на 
резервите на минерални суровини, барање за изда-
вање одобрување за истражување поднесло рудар-
ско претријатије за да истражува минерални суро-
вини на простори за истражување што се грани-
чат со неговото експлоатационо поле, органот на * 
управата надлежен за работите на рударството ќе 
му издаде одобрување на ова претпријатие без 

оглед на одредбата од ставот 1 на овој член. 

Член 23 
Со одобрувањето за истражување се опреде-

луваат: 
1) минералните суровини што се предмет на 

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

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

^организацијата за истражување е должна да ги 
изврши; 

4) рокот во кој мора да се отпочне со истражните 
работи и времето на важењето на одобрувањето. 

Член 24. 
(1) За ист истражен простор можат да се изда-

дат две или повеќе одобрувања за истражување 
ако се однесуваат на различни видови минерални 
суровини и ако постои можност за несмеќавано 
истражување од страна на две или повеќе органи-
зации на ист истражен простор. 

(2) Организациите за истражување што изведу-
ваат истражни работи на ист истражен простор, ги 
усогласуваат своите работи со меѓусебна спогодба. 

(3) АКО не дојде до спогодба, организацијата што 
подоцна добила одобрување за истражување е дол-
жна своите работи да ги изведува на начин со кој 
не ги смеќава работите на организацијата за ис-
тражување што порано добила одобрување. 

Член 25 4 

(1) АКО барањето за истражување минерални 
суровини на просторот за кој порано е дадено одо-
брување за истражување други минерални суро-
вини, се однесува на минералните суровини чие 
истражување е од поголем општ интерес од истра-
жувањето на минералните суровини за кое е дадено 
одобрување, органот на управата надлежен за ра-
ботите на рударството може со актот со кој се дава 
одобрување за истражување на минералните суро-
вини што се од поголем општ интерес, да определи 

организацијата што порано добила одобрување да 
ги запре натамошните работи на тој истражеа 
простор. 

(2) Во случајот од ставот 1 на овој член органи-
зацијата што подоцна добила одобрување за истра-
жување е должна на организацијата што морала да 
ги запре работите да и ги надомести средствата што 
целосообразно ги вложила во истражни работи. 

(3) Ако организациите од ставот 2 на овој член не 
се спогодат за надоместокот, организацијата што 
морала да ги запре работите може против другата 
стопанска организација да му поднесе на надлеж-
ниот стопански суд тужба за исплата на надоме-
стокот. 

Член 26 
Одобрување за истражување може да се издаде 

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

Член 27 
Органот на управата надлежен за работите на 

рударството ќе го одбие барањето за издавање одо-
брување за истражување ако барателот на одо-
брувањето не ги исполнува условите од членот 19 
на овој закон, или ако не располага со неопходно 
потребните стручни кадри и со опрема за истражу-
вање на определен вид минерална суровина, или не 
поднесе докази за обезбедувањето на потребните 
финансиски средства. 

Член 28 
(1) Органот на управата надлежен за работите 

на рударството ќе го одбие барањето за издавање 
одобрување за истражување ако на друга органи-
зација веќе и е издадено одобрување за истражу-
вање односно за екслоатација на ист простор и за 
ист вид минерални суровини, или ако со истражни-
те работи би се смеќавала или би се загрозувала 
експлоатацијата на минерални суровини на сосед-
ното експлоатационо поле. 

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

2. Истражен простор 
Член 29 

(1) Истражниот простор е терен на кој се истра-
жуваат минерални суровини. 

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

(3) Ако такви граници нема, истражниот про-
стор се ограничува со прави линии во произволна 
форма поврзани според телеграфските знаци на 
ситуационата v карта на теренот (член 21 став 3 
точка 1). 

Член 30 
(1) Големината на истражниот простор се опре-

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

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

Член 31 
(1) На просторот на кој се наоѓаат градски на-

селби, јавни сообраќајници, водоградби, водоводи, 
електрични водови од висок напон, подрачја на из-
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вери на минерални и термални води, културни спо-
меници, природни реткости, воени објекти, гробишта 
и други објекти од општо значење определени во 
согласност со прописите на републиката, како и не 
подрачјето што е прогласено за заштитено (на при-
мер, национални паркови, заштитни шуми и др.), не 
е дозволено истражување на минерални суровини. 

(2) Кога се во прашање минерални суровини од 
поголем општ интерес, организацијата, за истражу-
вање може да истражува и на просторите односно 
подрачјата од ставот 1 на овој член, со претходна со-
гласност од органот на управата во чиј делокруг 
спаѓаат работите што се однесуваат на тие објекти 
односно подрачја. 

Член 32 
(1) Не е дозволено истражување на минерални 

суровини ниту на просторот под згради што се нао-
ѓаат надвор од градските населби и до 40 метра 
околу овие згради, како х^иту на просторот што го 
опфаќаат дворови и градини надвор од градските 
населби, без согласност од сопственикот односно ко-
рисникот на зградата односно земјиштето. 

(2) Ако се во прашање минерални суровини од 
општ интерес, органот на управата надлежен за 
работите на рударството може да дозволи истражу-
вање на минерални суровини и на просторот од 
ставот 1 на овој член, ако е тоа неопходно потребно, 
без оглед дали сопственикот односно корисникот на 
зградата или земјиштето дал согласност за истра-
жување. 

Член 33 
(1) Органот што го издал одобрувањето за ис-

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

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

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

3. Истражни работи 

Член 34 
Организацијата за истражување е должна да 

му го пријави почетокот на истражувачките работи 
на органот на рударската инспекција и на општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
рударството на чие подрачје ќе врши истражувања, 
најдоцна на 15 дена пред почетокот на работите. 

Член 35 
Организацијата за истражување е должна при 

истражните работи да ги спроведува сите пропи-
шани мерки за заштита при работата и мерките за 
безбедност на граѓаните и за зачувување на недвиж-
ните и движните предмети без оглед во чија соп-
ственост се тие. 

Член 36 
(1) Организацијата за истражување е должна 

во текот на истражните работи да му поднесува на 
органот што го издал одобрувањето извештаи за 
извршените истражни работи и за резултатите на 
истражувањето, во роковите што овој орган ќе ги 
определи. , 

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

Член 37 
(1) При истражувањето можа^ да се вадат ми-

нералните суровини само во количината што нужно 
ја бараат истражените работи и технолошките ис-
питувања. 

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

( Ј Т ) Организацијата за истражување е должна да 
води евиденција за извадените количини минерални 
суровини и за тоа за кои цели е користена мине-
ралната суровина. 

Член 38 
(1) За располагањето со минералните суровини 

извадени при истражните работи организацијата за 
истражување го известува органот што to 4кздал 
одобрувањето за истражување. 

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

Член 39 
По завршетокот или трајното запирање на ис-

тражните работи организацијата за истражување е 
должна за тоа да им поднесе извештај со сета до-
кументација за резултатите од истражувањето на 
органот што го издал одобрувањето за истражување. 

Член 40 
По завршетокот или трајното запирање на ис-

тражните работи организацијата за истражување е 
должна на местата на кои се изведувани истражни-
те работи да ги спроведе сите мерки на обезбедува-
ње со кои трајно ќе се исклучи можноста за нас-
тапување опасност за луѓето и животните. 

Член 41 
За заштитата и безбедноста на објектите што 

се поставени или изградени со цел за обезбедување 
според членот 40 на овој закон, се грижи општин-
скиот орган на управата надлежен'за внатрешните 
работи. 

4. Одземање на одобрување за истражување 

Член 42 
Органот што го издал одобрувањето за истра-

жување може одобрувањето за истражување со ре-
шение да го одземе од организацијата за истра-
жување: 

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

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

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

4) ако не се извршени оние количини истражни 
работи што како најмали се определени со одобру-
вањето за истражување, доколку не настапиле не-
предвидени тешкотии; 

5) ако под видот на истражни работи се вр-
ши експлоатација на минерални суровини; 

6) ако тоа го бараат интересите на народната 
одбрана. 

Член 43 
Органот што го издал одобрувањето за истражу-

вање може одобрувањето за истражување со реше-
ние да го одземе од организацијата за истражува-
ње ако таа не отпочне со истражните рабови во 
рокот што и е определен во одобрувањето за ис-
тражување, а постои барање на друга организација 
за истражување на исти минерални суровини на 
ист истражен простор. 
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Г л в а III 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

1. Одобрување за експлоатација 

Член 44 
Под експлоатација на минерални суровини се 

подразбира вадењето од лежиштето, збогатувањето 
и облагородување^ на минералните суровини со 
цел за искористување. 

Член 45 
Со експлоатација на минерални суровини мо-

жат да се занимаваат рударските претпријатија, 
како и другите стопански организации што тие су-
ровини гт£ користат исклучиво во вршењето на сво-
јата основна дејност и што за експлоатација на 
минерални суровини ќе основат посебен рударски 
погон (рударски претпријатија). 

Член 46* 
(1) Одобрувањето за експлоатација на минерал-

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

(2) Ако експлоатацијата на минерални суровини 
од ставот 1 на овој член се простира на територија од 
две или повеќе републики, одобрувањето за ек-
сплоатација го издава сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на рударството. 

Член 47 
(1) Одобрувањето за експлоатација се издава по 

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

да се назначат, минералните суровини за кои има 
намера да се експлоатираат и податоците за тех-
ничката и организационата готовност за рационал-
но искористување на минералните суровини. 

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

сплоатационото поле во таква сразмера што врз 
основа на неа да можат на теренот да се определат 
границите на тоа поле со јавните сообраќајници и 
другите објекти што на тоа поле се наоѓаат во вре-
мето на барањето на Одобрувањето и со назначу-
вање на општествено-политичката заедница на чи® 
подрачје се наоѓа експлоатационото поле; 

2) документација за извршените истражни ра-
боти и за лежиштето на минералните суровини, со 
податоците за утврдените количини и за квалитетот 
на минералните суровини; 

3) образложение за корисноста на експлоатаци-
јата на лежиштето на минералните суровини, со 
приказ на начинот на нивното вадење, облагоро-
дување, употреба и пласман. 

(4) Органот на управата надлежен за издавање 
на одобрувањето за експлоатација може да пропише 
кон барањето за добивање одобрување за експлоа-
тација на одделни видови минерални суровини да 
се даваат и други податоци и да се приложат и 
други нацрти. 

Член 48 
Со одобрувањето за експлоатација на минерал-

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

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

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

телните работи и да се започне со експлоатацијата. 

Член 49 „ 
(1) Ако барања за добивање одобрување за ек-

сплоатација минерални суровини на исто експло-
атационо поле и за ист вид минерални суровини 

по днес ле две или повеќе рударски претпријатија, 
органот на управата надлежен за работите на ру-
дарството ќе му издаде одобрување на она рудар-
ско претпријатие што обезбедува најрационална и 
најекономична експлоатација на минералните су-
ровини. 

(2) Ако, во случајот од ставот 1 на овој член, ба-
рање за издавање одобрување поднесло и рудар-
с к о г претпријатие штб претходно вршело истра-
жување на ова експлоатационо поле со цел за об-
новување на резервите на минерални суровини што 
ги експлоатира, ова претпријатие има предимствено 
право за добивање одобрување за експлоатација, 
ако ги исполнува пропишаните услови. 

Член 50 
На барање на руд.дрското претпријатие органот 

што го издал одобрувањето за експлоатација може 
издаденото одобрување за експлоатација на ми-
нерални суровини да го прошири и на други ми-
нерални суровини што се наоѓаат на експлоата-
ционото поле. 

Член 51 
(1) Ако со одобрувањето за експлоатација не се 

опфатени сиае видови минерални суровини од чле-
нот 7 став 1 на овој закон што се наоѓаат на експло-
атационото поле, огранот на управата надлежен за 
работите на рударството може да му издаде одо-
брување за експлоатација па ^опфатените мине-
рални суровини на друго рударско претпријатие, 

(2) Пред да му издаде одобрување на друго 
рударско претпријатие, органот од ставот 1 на овој 
член ќе побара образложено мислење од рударското 
претпријатие што ја врши експлоатацијата з£Ѓ мож-
носта за експлоатација на ^опфатените мине-
рални суровини со оглед на постојните експлоата-
циони работи, и ќе го повика да поднесе, ако сака, 
барање за проширување на одобрувањето. 

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

Член 5? 
(1) На екслоатационото поле во кое веќе се 

врши подземна екслоатација, органот на управата 
надлежен за работите на рударството може да му 
издаде одобрување за експлоатација на површин-
ски минерални суровини (член 5G) на друго рудар-
ско претпријатие само ако со оваа екслоатација но 
би се смеќавала или загрозувала работата на под-
земната екслоатаци",а. 

(2) Под условот од ставот 1 на овој член орга-
нот на управата надлежен за работите на рудар-
ството може, покрај Издаденото одобрување за екс-
плоатација на површински минерални суровини, да 
му издаде одобрување за подземна експлоатација на 
минерални суровини на друго рударско претприја-
тие на исто експлоатационо поле. 

Член 53 
Обдорувањето за експлоатација му се доста-

вува на рударског претпријатие што го поднесло 
барањето, на органот на рударската инспекција и 
на општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на рударството на чие подрачје се^ наоѓа 
експлоатационото поле. 

Член 54 
Органот што го издал одобрувањето за експло-

атација со решение ќе го одземе одобрувањето за, 
експлоатација од рударското претпријатие ако прет-
пријатието не отпочне со експлоатацијата во рокот 
(што е определен со решението за одобрување на ек-
сплоатацијата со подоцнежно решение. 
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2. Експлоатационо поле 

Член 65 
(1) Експлоатацијата на минерални суровини се 

врши на определен простор (екслоатационо иоле). 
(2) Експлоатационото поле го сочинува просто-

рот што е хоризонтално на површината на земјата 
ограничен со прави линии или со природни гра-
ници, а се простира неограничено во длабочината на 
земјата меѓу вертикалните рамнини положени низ 
тие линии односно природни граници. 

Член 56 
Експлоатацијата на минерални суровини од ча-

калир песочни и други наноси, топилнички оста-
тоци и напуштени јаловишта, како и експлоатација-
та на зрнеста и барска железна' руда (површински 
минерални суровини) се врши на екслоатационото 
поле што во длабочината достигнува до подлогата 
на која се наоѓаат овие минерални суровини (повр-
шинско експлоатационо поле). 

Член 57 
(1) Екслоатационото поле го опфаќа, по прави-

ло, целиот истражен простор на лежиштето на ми-
нералната суровина со појасот на уривање поради 
експлоатацијата. 

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

Член 58 
(1) За подигање градежни објекти на земјиште 

во границите на експлоатационото поле мора, пред 
издавањето на одобрување за изградба на градежен 
објект, да се прибави мислење од рударското прет-
пријатие за можноста за подигање градежен објект 
со оглед на рударските работи. 

(2) Ако според образложеното мислење на ру-
дарско претпријатие може да настане оштетување 
на градежниот објект поради рударските работи, 
органот надлежен за издавање на одобрување за 
изградба на градежен објект ќе прибави за тоа и 
мислење од органот на управата надлежен за изда-
вање одобрувања за експлоатација. 

(3) Ако и според мислењето на органот на упра-
вата надлежен за издавање одобрување за експло-
атација постои можност за оштетување на градеж-
ниот објект, одобрување за изградба на градежниот 
објект нема да се издаде 

(4) Одобрување за изградба на градежен објект 
може по исклучок да се издаде и кога според мислеа 
њето на рударското претпријатие односно на 
органот на управата надлежен за издавање одо-
брувања за експлоатација постои можност за оште-
тување на градежниот о б ј е к т н о само ако не постои 
опасност за животот и здравјето на граѓаните, ако 
инвеститорот писмено се откаже од правото на 
надоместок на штетата што би настанала како по-
следица на рударските работи и ако оваа негова 
изјава се забележи ЕО земјишните книги. 

(5) Оредбите од ст. 1 до 4 на овој член се при-
менуваат и во поглед на градежните објекти за чие 
подигање не е потребно одобрување за изградба или 
кои се подигнати без потребното одобрување за из-
градба. 

Член 59 
(1) Ако општиот интерес бара, преку експлоата-

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

(2) Пред изработката на инвестиционата про-
грама за објектите од ставот 1 на овој член инвести-
торот е должен да прибави мислење од рудар-
с к о г претпријатие за погодниот правец и положба 
на свие објекти на експлоатационово поле. 

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

3. Експлоатација на минерални суровини 

Член 60 
U) Рударското претпријатие може да преземе 

рударски и други работи на отворање и изградба на 
рударски објекти, односно на експлоатација на ми-
нерални суровини во земјата или на нејзината по-
вршина само врз основа на одобрен проект (главен 
рударски проект). 

(2) Главниот рударски проект за отворање и 
експлоатација на нови подземни и површински об-
јекти содржи особено: технички опис на работите 
на отворање и разработка на лежишта, на техно-
лошкиот процес на експлоатацијата и методите на 
откопување; опис на сигурносните- и заштитните 
столбови; потребни претсметки, а особено претсмет-
ка и опис на проветрувањето и одводнувањето; 
претсметка и предмер на работите; опис на снаб-
дувањето со електрична енергија; потребни цртежи, 
графикони, геолошки карти и рударски планови, 
како и резултати на хидролошките, геомеханичките 
и другите испитувања. Со проектот мораат да бидат 
решени сите прашања на погонската сигурност и 
заштитата од опасност од гасови, јамски пожари, 
експлозивен јагленов прав, агресивен минерален 
прав, јонизирачко зрачење, провала на вода и *да 
бидат предвидени сите потребни средства и мерки 
за колективна и лична заштита на работниците. 

(3) Главниот рударски проект за површински 
откопи, покрај елементите од ставот 2 на овој член, 
содржи и опис на технолошкиот процес на откри-
вање на јалова покривка и одлагање јаловина, како 
и опис на завршните падини од површинскиот 
откоп. 

Член 61 
(1) Во noqTojHHTe рудници: изведување рудар-

ски работи на отварање и експлоатација на нови 
хоризонти, ревири или делови од пласт и рудни 
тела; изработка на нови рударски извозни и ветрени 
окна; изградба на магацини за екслозив и измена 
на откопната метода, можат да се вршат само врз 
основа на одобрен рударског проект за тие работи 
(дополнителен рударски ^проект). 

(2) Дополнителниот рударски проект од ставот 1 
на овој член ги содржи сите елементи од членот 
60 ст. 2 и 3 на овој закон, што се однесуваат на тие 
работи, објекти, уреди и постројки, доколку не се 
опфатени со главниот рударски проект. 

Член 62 
(1)*Рударски работи на објекти, уреди и построј-

ки што не се опфатени во чл. 60. и 61. на овој закон 
моЈЌат да се изведуваат врз основа tia упростен 
проект за тие објекти, уреди и постројки, кој со-
држи: технички опис, претсметка, предмер, цртежи 
и опис на потребните мерки за заштита при ра-
ботата (упростен рударски проект). 

(2) За у простениот руд аски проект од ставот 1 
н * овој член не е потребно одобрување од членот 65 
став 1 на овој закон, ниту е за употребата на објек-
тите, уредите и постројките изградени според овој 
проект потребно одобрување од членот 67 на овој 
закон. Рударското претпријатие е должно пред из-
ведувањето на работите по такви проекти да ја 
изврши нивната ревизија, а одобрувањето за упо-
треба на тие објекти, уреди и постројки го дава тех-
ничкиот раководител на односниот погон, по прет-
ходно прибавено мислење од 'службата за заштита 
при работата на претпријатието. 

I Член 63 
Поблиски прописи за содржината на рудар-

ските проекти донесува старешината на сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на ру-
дарството. 
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Член 64 
(1) Рударско™ претпријатие може да израбо-

тува рударски проекти за свои потреби ако распо-
лага со Стручен кадар за вршење тие работи. Ру-
дарски проекти за потребите на други работни ор-
ганизации може да изработува рударското претпри-
јатие или друга работна организација ако распо-
лагаат со стручни кадри за тие работи и ако се 
регистрирани за вршење на тие работи. 

(2) Со изработка на рударски проект може да 
раководи лице што најмалку една година вршело 
работи на технички раководител на погон од оној 
вид погон за кој се изработува рударскиот проект. 

(3) Проектантот што го изработил проектот е од-
говорен за сите технички решенија и за квалите-
тот на изработениот проект. 

Член 65 
(1) Одобрување да можат да се изведуваат ра-

боти според'рударскиот проект, дава органот на уп-
равата надлежен за работите на рударството што го 
издал одобрувањето за екслоатација врз основа на 
кое се вршат тие рударски работи. 

(2) Пред издавањето на одобрување рударскиот 
проект подлежи на ревизија во поглед на мерките 
и нармативите за заштита при работата, сигур-
носта на погонот и луѓето и на подземните, повр-
шинските и соседните објекти, како и во поглед на 
примената на современите достигања и методи на 
рударската наука и техника, земајќи ги предвид 
важечките прописи, нормативи и задолжителните 
Југословенски стандарди. 

(3) Ревидентот на проектот е одговорен за ква-
литетот на извршената ревизија на проектот. 

(4) Со прописите на републиката поблиску се 
определуваат начинот и постапката за ревизија на 
рударските проекти. 

Член бб 
(1) Рударског претпријатие е должно да му ги 

пријави рударските работи на надлежниот орган на 
рударската инспекција и на општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на рударството, 
на чие подрачје ќе ја врши експлоатацијата, нај -
доцна на 15 дена пред почетокот >на работите на 
секој погон. 

(2) Претпријатијата за експлоатација на нафта 
и земни гасови се должни во рокот од ставот 1 на 
овој член да го пријават почетокот на работите на 
секоја дупнатана. 

Член 67 
(1) Пуштањето во работа на рударските објекти, 

постројки и уреди изградени врз основа на одобре-
ни рударски проекти, се врши врз основа на одо-
брувањето за употреба., 

(2) Одобрувањето за' употреба на рударските об-
јекти, уреди и постројки го дава органот на управа-
та надлежен за издавање одобрувања за експлоата-
ција. 

Член 68 
(1) Врз основа на одобрените проекти за от-

ворање на лежиште и за експлоатација, рударското 
претпријатие е должно да изработи долгорочен про-
грами на работите на отворање на лежиштето и на 
експлоатацијата. На крајот на секоја година рудар-
с к о г претпријатие е должно врз основа на долго-
рочната програма да состави годишен ПЛЅЦЈ на рабо-
тите за наредната година. 

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

(3) Нужни отстапувања од одобрените Проект*! 
во поглед на изведувањето на работите во јама и на 
површински коп, кадо и во поглед на изведувањето 

и доставањето на јамските постројки и на постројките 
За облагородување со кои не се отстапува битно од 
одобрениот рударски проект, можат да се вршат, 
но само со претходна согласност од надлежниот 
орган што го издал одобрувањето за експлоата-
ција. 

(4) Претпријатијата за истражување и експлоа-
тација на нафта и земни гасови можат, поради гео-
лошки услови и конфигурацијата на теренот, да је 
менуваат локацијата на дупнатините предвидени со 
проектот и без согласност на органот што го издал 
одобрувањето за експлоатација, но се должни за тоа 
со писмено образложение да го известат тој орган* 

(5) Под јамски постројки се подразбираат и ру-
дарските постројки и градби делумно во јама а де-
лумно на површина. 

Член 69 
(1) Рударските претпријатија се должни во сво-

ите годишни планови, според рударско-геолошките 
услови, да предвидат истражни работи и работи на 
отворање лежишта заради обезбедување резерви на 
минерални суровини за експлоатација односно за-
ради нивно обновување (преведување на резервите 
од пониска категорија во резерви од повисока ка-
тегорија). 

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

(3) Поблиски упатства за водење на книгата и 
евиденцијата за резервите на минерални суровини 
донесува старешината на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на рударството. 

Член 70 
(1) Рударско™ претпријатие е должно годишни-

от план на работите да му го достави на увид на ор-
ганот што го издал одобрувањето за експлоатација, 
ако овој го бара тоа. 

(2) Органот од ставот 1 на овој член може да 
стави забелешки во поглед на предвидените со планот 
мерки за заштита при работата, на мерките за без-
бедност на граѓаните и за заштита на недвижните 
и движните предмети во општествена и граѓанска 
сопственост, на работите за обновување на резерви-
те на минерални суровини, на примената на технич-
ките прописи и во поглед на рационалноста на ек-
сплоатацијата. 

(3) Забелешките на органот од ставот 1 на овој 
член ставени во смисла на ставот 2 од овој член се 
задолжителни за рударското претпријатие. 

(4) Ако органот од ставот 1 на овој ^лен не 
стави забелешки во рок од 30 дана од д£нот на 
приемот на планот, ќе се смета дека нема забе-
лешки. 

Член 71 
(1) Рударског претпријатие е должно рацио* 

налио да го искористува лежиштето на минерал-
ните суровини. 

(2) Рударско™ претпријатие рационално го ис-
користува лежиштето на минералните суровини ако, 
применувајќи методи на современата рударска тех-
ника, вади и облагородува минерални суровини со 
што помалку загуби и ако, покрај основната суро-
вина, вади и други .минерални суровини од членот 7 
на овој закон што се наоѓаат во лежиштето а можат 
корисно да се употребат и ако е тоа економски оп-
равдано. 

(3) Органот што го издал одобрувањето за експло-
атација може да пропише рударското претпријатие 
да биде должно определена јаловина со остатоците 
од минералната суровина да остава на определено 
место. 

Член 72 
(1) Експлоатација на минерални суровини не 

може да се в рини на просторот што го опфаќаат 
објекти од членот 31 на овој закон, како ниту на 
подрачја што се прогласени за заштитени, 
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(2) Ако се во прашање минерални суровини од 
поголем општ интерес, републичкиот извршен совет 
или органот што тој ќе го овласти може да дозволи 
експлоатација и на просторите односно подрачјата 
од ставот 1 на овој член, определувајќи ги истовре-
мено мерките што мораат да се преземат со цел за 
заштита на овие објекти односно подрачја. 

Член 73 
(1) Републичкиот орган на управата надлежен 

за народно здравје, во спогодба со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на рудар-
ството и со републичката установа за геолошка слу-
жба, може да определи пошироки заштитни подрач-
ја на лековити извори на минерални и термални во-
ди на кои подрачја можат да се вршат рударски 
работи само со преземање на мерките со цел за заш-
тита на лековитите извори. 

(2) Органите од ставот 1 на овој член ќе ги опре-
делат мерките што мораат да се преземат со цел за 
заштита на лековитите извори на минерални и 
термални води. 

Член 74 
(1) Рударското претпријатие може да користи 

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

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

(3) Рударско™ претпријатие е должно отпадоч-
ните води, пред да ги пушти во површинските води, 
да ги чисти од штетните состојки според прописите 
за отпадочните води. 

Член 75 
Рударског претпријатие е должно на друго ру-

дарско претпријатие што врши експлоатација на 
минерални суровини на соседно експлоатационо по-
ле, да му дозволи отворање или пробивање на отво-
ри за проветрување или одводнување, ако со тие 
работи не би го доведувало во опасност својот 
погон. 

Член 76 
(1) На своето експлоатационо поле рударско™ 

претпријатие е должно на друго рударско претпри-' 
ја¥ие што врши експлоатација на минерални суро-
вини на соседно експлоатационо поле, да . му доз-
воли изградба односно отворање или пробивање 
на патишта, индустриски колосеци и други саобра-
ќајници за превезување односно одвезу^ање на 
минералните суровини, како и користење на постој-
ните постројки за производство и пренос на елек-
трична и друга енергија. 

(2) Рударското претпријатие е должно да го 
дозволи извршувањето на работите од ставот 1 на 
овој член само ако изведувањето на тие работи на 
друг начин би предизвикало несразмерно високи 
трошоци, односно е должно да дозволи користење 
на постројките само ако располага со слободен ка-
пацитет на тие постројки. 

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

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

Член 77 
(1) Рударског претпријатие е должно во текот 

на изведувањето и но завршетокот на рударските 
работи, ако е приведувањето кон култура технич-
ки изводливо и економски оправдано, да го при-
веде кон култура земјиштето што е оштетено со 
рударските работи, согласно со прописите на ре-
публиката. 

(2) Исто така, рударског претпријатие е дол-
жно по запирањето или по завршетокот на рабо-
тите и на површинските и на јамските погони да ги 
спроведе сите мерки на обезбедување предвидени 
во членот 40 на овој закон. 

4. Запирање на експлоатационите работи 

Член 78 
(1) Ако работата во јамски погони и површин-

ски копови или во нивни делови или во погони 
за експлоатацијата на нафта мора привремено да 
се прекине поради непредвидени пречки (провала 
на гасови или вода; проломи во врска со горски 
удар; јамски пожари; растројувања на главни па-
тишта за проветрување, проаѓање, одводнување и 
превоз; лизгање на -терен; ерупции и сл.), рудар-
ско™ претпријатие е должно за тие пречки да го 
извести надлежниот орган на рударската инспек-
ција најдоцна во рок од 24 часа по запирањето 
на работите. 

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

(3) Пред запирањето на работата според ставот 2 
на овој член што ќе трае подолго од 15 дена, мора да 
се изврши потребно премерување и мораат да се 
дополнат рударските планови, а посебно да се на-
прави записник за причините на запирањето на 
работата со констатации за опасностите што мо-
жат да се појават при повторното отворање на 
јамата или на нејзин дел! 

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

Член 79 
(1) Ако од која и да е причина дојде до пот-

полно и трајно запирање на екслоатацијата во 
одделни јамски погони или површински копови, 
рударско™ претпријатие е должно да го извести 
за тоа органот што го издал одобрувањето за ек-
сплоатација и органот на рударската инспекција 
најдоцна на 3 5 дена пред запирањето на работите. 

(2) За запирање на работата во одделни погони 
или копови одлучи ва работничкиот совет на ру-
д а р с к о г претпријатие. 

(3) Органот што го издал одобрувањето за ек-
сплоатација може во случај на запирање на рабо-
тата да формира комисија која на самото место, ќе 
ги испита причините за запирањето на работите, и 
постоењето на резерви на минерални суровини и 
нивната исцрпеност. 

(4) АКО рударското претпријатие престане со 
работата сите рударски планови и скици, мерачки 
книги и другата документација за состојбата на 
рударските работи во времето на престанокот на 
претпријатието му се предаваат на чување на ор-
ганот што го издал одобрувањето за експлоатација. 

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

5. Катастар на експлоатационите полиња 

Член 80 
(1) Републичкиот орган на управата надлежен 

за работите на рударството е должен да води ката-
стар на експлоатационите полиња. 

(2) Во катастарот на експлоатационите полиња 
се внесуваат сите податоци од одобрувањето за ек-
сплоатација на минерални суровини на определено 
експлоатационо поле, податоците од дополнителните 
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одобрувања за истражување или експлоатација на 
тоа екслоатационо поле, евентуалното ограничу-
вање на експлоатацијата и податоците за помош-
ните јамски градби надвор од експлоатационото 
поле 

(3) Експлоатационото поле се води во катастарот 
на експлоатационите полиња на име на рударског© 
претпријатие. 

Член 81 
(1) Органот на управата надлежен за работите 

таа рударството води, покрај катастарот на ек-
сплоатационите полиња, збирка на исправите и спи-
сок на рударските претпријатија на кои им се 
дадени одобрувања за експлоатација. 

(2) Збирката на исправи ја сочинуваат препи-
сите на одобрувањата за експлоатација, со сите при-
лози и нацрти што барателот на одобрувањето ги 
поднесел кон своето барање за одобрување на ек-
сплоатацијата, како и дополнителните решенија до-
несени во врска со експлоатационото поле. 

(3) Во катастарот на експлоатационите полиња, 
во збирката на исправите и во спискот на рудар-
ските претпријатија на кои им се дадени одобру-
вања за експлоатација имаат право на увид сите 
заинтересирани организации. 

Член 82 
(1) Експлоатационото поле се води во ката-

старот на експлоатационите полиња до полното ис-
црпување на минералната суровина на подрачјето 
на тоа поле. 

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

(3) Експлоатационото поле ќе се води и пона-
таму во катастарот на експлоатационите полиња ако 
рударског претпријатие пред исцрпувањето на ми-
нералната суровина се откажало од експлоатацијата. 

Г л а в а IV 
РУДАРСКИ МЕРЕЊА И РУДАРСКИ ПЛАНОВИ 

Член 83 
Со цел за правилно изведување на рударските 

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

Член 84 
(1) Рударског претпријатие мора да има: 
1) ситуационен нацрт на експлоатационото поле; 
2) геолошка карта на екслоатационото поле и 

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

3) план на рудникот, со вцртана површинска си-
туација и подземни простори односно површински 
копови; 

4) планови на одделни јами односно на јамски 
довршивши копови; 

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

^ 6) планови на енергетската мрезра (на електрич-
ната мрежа, на компримиран воздух и др.), на во-
доводната мрежа, како и на јамските постројки, со 
главните технички податоци; 

7) планови за проветрувањето на јамите. 
(2) За рудниците со голем притек на води и сб 

вложена тектонике, органот на управата надле-
жен за работите на рударството може да пропише 
и водење на хидролошки и тектонски планови. 

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

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

(5) Дополнувањето на плановите ќе се врши во 
пократки рокови и кога подземните работи се дви-
жат во подрачјето на јамски огнови и водени аку-
мулации, како и на јавни објекти или заштитени 
подрачја (чл. 31 и 32). 

Член 85 
Претпријатијата за истражување и експлоата-

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

со назначување на сите истражни експлоатациони 
дупнатини и на другите уреди; 

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

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

каротажни мерења, зацевувањето, перфорацијата, 
освојувањето и мерењето на динамичниот и ста-
тичкиот притисок, за гасниот фактор и за сите 
други физичко-хемиски анализи на колекторите и 
флуидите. 

Член 86 
битуациониот нацрт на експлоатационото поле 

и рударските мерења врз основа на кои се изра-
ботуваат рударските планови, мораат да бидат при-
клучени на две постојани точки на теренот. 

Член 87 
(1) За сите извршени мерења рударското прет-

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

писите за заверување на деловните книги. 
Член 88 

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

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

Член 89 
Корисниците и сопствениците на земјиштето се 

должни да му дозволат на рударского претпријатие 
обележување на точките на земјиштето при преме-
рувањето и постава^ето на меѓници на експлоата-
ционото поле. 

Член 90 
(1) Копиите за плановите од членот 84 точ. 3 до 

7 на овој закон рударското претпријатие е должно 
без одлагање да му ги доставува на надлежниот 
орган на рударската инспекција. 

(2) Органот на рударската инспекција ќе му ги 
доставува на рударското претпријатије копиите на 
плановите од ставот 1 на овој член во јануари и јуни 
секоја година, заради внесување во тие копии на 
измените и дополненијата извршени во плановите 
на рударског претпријатие. 

(3) Ако рударското претпријатие не ги изврши 
измените и дополненијата според ставот 2 на^ овој 
член во рок од еден месец од денот на нивниот ^при-
ем, органот на рударската инспекција ќе определи 
мерач кој измените и дополненијата на плановите ќе 
ги изврши на трошок на рударското претпријатие. 

Член 91 
(1) Организациите за истражување се должни 

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

(2) Во одобрувањето за истражување органот 
што го издал одобрувањето за истражување ќе 
определи кои рударски мерења организацијата за 
истражување мора да ги врши. 

Член 92 
Поблиски прописи за рударското мерење, за 

изработката на рударските планови и за нивните 
размери, како и за мерачките книги, ќе донесе ста-
решината на сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на рударството. 

Г л а в а V 
ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

Член 93 
Заради заштита -на животот и здравјето на ра-

ботниците рударског претпријатие е должно: 
1) благовремено да ги спроведе сите пропи-

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

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

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

4) да им обезбеди на работниците лични зашти-
тни средства; 

5) да организира служба за спасување и про-
тивпожарна служба. 

Член 94 
(1) Задачата на службата за заштита при рабо-

тата е: 
1) непосредна контрола на спроведувањето на 

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

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

3) проучување на причините на несреќните слу-
чаи и професионалните заболувања и давање пред-
лози за преземање мерки и воведување методи на 
работа кои обезбедуваат поуспешно сузбивање на 
тие причини; 

4) следење на здравствената состјба на работ-
ниците и давање предлози за подобрување на хи-
гиенските услови при работата; 

5) давање предлози на директорот и другите ор-
гани на управувањето на претпријатието односно 
соодветните работни единици на претпријатието за 
преземање мерки за обезбедување заштита при ра-
ботата; 

6) давање стручно мислење дали проектите им 
одговараат на пропишаните мерки за заштита при 
работата; 

7) вршење и други работи и овластувања што 
& се дадени со правилникот на претпријтието за 
заштита при работата 

(2) За организирањето на службата за заштита 
при работата и за спроведувањето на мерките за 
нејзиното редовно и несмеќавано функционирање е 
одговорен директорот на рударското претпријатие 
како и раководителот на работната единица, ако 
е предвидена за таа работна единица со статутот на 
претпријатието посебна служба за заштита при ра-
ботата. 

(3) Службата за заштита при работата ја вршат 
потребен број лица, според големината на рудни-
кот, кои за тоа имаат соодветна стручна спрема и 
кои се физички способни за вршење на таа служба. 

(4) Раководителот на службата за заштита при 
работата е непосредно одговорен пред директорот 
на претпријатието. 

Член 95 
(1) Р у д а р с к о г претпријатие е должно според 

своите специфични прилики да организира служба 
за спасување и противпожарна служба и да ги 
снабде со потребната опрема. 

(2) Работите на службата за спасување и про-
тивпожарната служба ги вршат работниците што 
се посебно обучени за тие работи. 

(3) За организирањето на службите од ставот 1 
на овој член и за нивната работа е одговорен ди-
ректорот на рударског претпријатие, како и рако-
водителот на работната единица, ако за таа работна 
единица со статутот на претпријатието се предви-
дени посебни служби. 

Член 96 
(1) Работничкиот совет на рударското претпри-

јатие и работничките совети на работните единици 
се должни повремено да ја разгледуваат состој-
бата на заштитата при работата и дејноста на слу-
жбата за заштита при работата, на службата за 
спасување и на противпожарната служба, и да ги 
определат потребните мерки што мораат да се 
спроведат. 

(2) Директорот на претпријатието е должен се-
кои три месеци да му поднесе на работничкиот со-
вет извештај за состојбата на заштитата при работа-
та и за дејноста на службата за заштита при рабо-
тата во претпријатието. Ако рударското претприја-
тие опфаќа повеќе поголеми рударски погони или-, 
работни единици, што имаат свои работнички савети' 
извештај за состојбата на заштита при работа и за 
дејноста на службата за заштитата при работата се 
должни да му поднесат на работничкиот совет на 
погонот односно на работната единица секои три 
месеци раководителите на тие погони односно ра-
ботни единици, а директорот на претпријатието — 
на работничкиот совет на претпријатието еднаш го-
дишно. 

Член 97 
(1) За непосредното спроведување на мерките за 

заштита при работата е одговорно секое лице што 
е запослено во претпријатието — во рамките на 
својот делокруг. 

(2) Со правилникот на претпријатието за мер-
ките за заштита при работата се определува дело-
кругот на лицата од ставот 1 на овој член во врска 
со спроведувањето на мерките за заштита при ра-
ботата и нивната лична одговорност за спроведу-
вањето на тие мерки. 

Член 98 
(1) Секој работник што ќе се запосли во рудар-

ско претпријатие мора пред распоредувањето на 
работа да се запознае со работата што ќе ја врши, 
со прописите и мерките за заштитата во врска со 
работата, со опасностите што можат да настанат при 
работата, како и со организирањето и спроведува-
њето на заштитата при работата во претпријатието, 
и има право да бара од лицето определено за тоа што 
поисцрпно да го запознае со опасностите на работа-
та, со правата односно далжностите во врска со за-
штитата при работата и со условите на работата. 

(2) Работникот што првпат се распоредува на 
рударски работи во јама, мора постапно, а најмалку 
за 15 дена, да се воведува во работата, под непо-
средно раководење и надзор на работникот што ќе 
го определи надлежниот раководител, и во тој рок 
не може да биде ангажиран на производствена ра-
бота на постојано работно место. Ова време не 
влегува во пробната работа на тој работник. 

(3) Секој работник е должен во текстот на з а -
жалувањето постојано да го надополнува и усовр-
шува своето знаење од областа на заштитата при ра-
ботата. 

(4) Рударско™ претпрп' е е должн1) да про-
пише посебни програми за : кивање со знаење од 
областа на заштитата при работата, според видот на 
работите и стручноста на работниците. 

Член 99 
(1) Рударското претпријатие е должно да орга-

низира запознавање на сите работници со прописите 
за мерките за заштита при работата, ќако и со мер-
ките за спроведување на планот за одбрана и на 
акцијата за спасување во случаите на ненадејни 
несреќи. n 
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(2) Рударског*) претпријатие е должно по пат на 
стручна комисија најмалку еднаш годишно да го 
проверува познавањето на прописите за заштита 
при работата и познавањето на спроведувањето на 
превентивните и заштитните мерки во рудникот, 
како и на планот за одбрана и на акцијата за спа-
сување во случаите на ненадејни несреќи, ка ј над-
зорниот и техничкиот персонал, палителите на мини, 
како и кај висококвалификуваните и квалификува-
ните работници, чија работа е непосредно врзана 
за рударските работи. 

(3) Работниците што не ќе покажат задоволи-
телно познавање на прописите за заштитата при 
работата и спроведувањето на превентивните и за-
штитните мерки, а особено спроведувањето на пла-

н о т за одбрана и акцијата за спасување, не можат 
да останат на тие работни места додека со повторно 
проверување не се утврди дека ги познаваат про-
писите за заштитата при . работата и спроведување-
то на превентивните и заштитните мерки. 

Член 100 
(1) Секој работник во рударско претпријатие е 

должен да се придржува кон пропишаните мерки за 
заштита при работата. Непридржувањето кон тие 
мерки се смета како потешка повреда на работната 
должност. 

(2) Со правилникот на претпријатието за мер-
ките за заштита при работата се определува поради 
кои повреди на пропишаните мерки за заштита при 
работата работник може да се исклучи од работната 
заедница. 

(3) Директорот на претпријатието и други рако-
водилели на рударски работи определени со пра-
вилникот на претпријатието за мерките за заштита 
при работата, како и раководителот на службата 
за заштита при работата, имаат право привремено 
да го отстранат од работното место работникот што 
извршил повреда на некоја од пропишаните мерки 
од ставот 2 на овој член. Против работникот што е 
отстранет од работното место веднаш се поведува 
постапка за исклучување од работната заедница. 

<4) Со правилникот на претпријатието може да 
се определи во постапката од ставот 3 на овој член 
работничкиот совет само да го утврдува фактот да-
ли работникот ја сторил или не наведената повреда 
поради која според правилникот на претпријатието 
се исклучува од работната заедница. Ако работнич-
киот совет утврди дека работникот ја сторил таа 
повреда, се смета дека работникот со самото тоа е 
исклучен од работната заедница. 

(5) До завршетокот на постапката од ставот 3 
на овој член отстранетиот работник, по можност, 
се распоредува на друго работно место за кое е 
предвидена пониска работна способност. Ако нема 
можност да се распореди работникот на друго ра-
ботно место, нему за времето дадека е отстранет од 
работата му припаѓа надоместок на личниот доход 
според општиот акт на претпријатието. 

Член 101 
(1) Со правилникот на претпријатието за мер-

ките за заштита при работата може да се предвиди 
дека поради другите повреди на пропишаните мер-
ки за заштитата при работата работникот може да 
се казни со парична казна до 30 динари и да се 
определи во кои случаи работникот може да се 
казни со парична казна на самото место, со кој из-
нос и лицата овластени за изрекување на таа казна. 

(2) Со правилникот на претпријатието од ста-
вот 1 на овој член ќе се определи и намената на 
уплатените износи на паричните казни. 

Член 102 
(1) Рударског претпријатие е должно да води 

книга на рударскиот надзор, во која се внесуваат 
наредбите од органот на рударската инспекција 
издадени на самото место при вршење на надзорот 
во рудникот. 

(2) Во книгата на рударскиот надзор се внесу-
ваат и наредбите од директорот на претпијатието, 
главниот технички раководител, како и од другите 

лица овластени со правилникот на претпријатието, 
а што се однесуваат на заштитата при работата и 
што тие ги издале на самото место при прегледот на 
работите. 

(3) Книгата на рударскиот надзор се води за 
секој погон посебно. 

Член 103 
(1) При изведувањето на рударските работи ру-

дарско™ претпријатие е должно да ги преземе и 
мерките потребни заради заштита на животот и 
здравјето на граѓаните, како и за обезбедување на 
недвижните и движните предмети во општестве-
на и граѓанска сопственост, според важечките про-
писи. 

(2) Корисниците и сопствениците на земјишта и 
објекти на експлоатационото поле, како и другите 
граѓани, должни се да ги почитуваат мерките за 
заштита на рударското претпријатие што се одне-
несуваат на движењето и работата на експлоатаци-
оното поле. 

Член 104 
(1) Секој работник во рударског претпријатие е 

должен неодложно по најкраток пат да го из-
вести својот непосреден или повисок раководител 
за секоја појава на опасност при изведувањето на 
рударските работи, а особено за појавата на ек-
сплозивни, задушливи и отровни гасови, за провала 
на вода, појава на оган, горски удир или други по-
јави што можат да ја загрозат сигурноста на лу-
ѓето и имотот. 

(2) За појавите од ставот 1 на овој член ру-
д а р с к о г претпријатие е должно неодложно по нај-
краток пат да го извести надлежниот орган на 
рударската инспекција. 

Член 105 
Рударског претпријатие и организацијата за 

истражување се должни веднаш по најкраток пат 
да го известат надлежниот орган на рударската 
инспекција и општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на рударството, како и општин-
скиот орган на управата надлежен за внатрешните 
работи за секој смртен случај, колективна несреќа, 
потешка повреда при работата и несреќа во рудар-
ског© претпријатие, како и за причините на не-
среќата. 

Член 106 
(1) Рударског^ претпријатие е должно да му 

притече на помош на соседното рударско претпри-
јатие штом ќе узнае дека ка ј тоа претпријатие до-
шло до несреќа (експлозија, пожар, провала на во-
да и ел.) при која се загрозени животите на работ-
ниците. 

(2) На покана од органот на рударската инспек-
ција или загрозеното рударско претпријатие и од-
далечено рударско претпријатие е должно да му 
притече на помош на загрозеното претпријатие. 

(3) Претпријатијата од ст. 1 и 2 на овој член не 
се должни да притечат на помош само ако нивните 
екипи за спасување не би смееле да се оддалечат 
поради постојните опасности во своите претприја-
тија. 

Член 107 
(1) Во случај на несреќа од членот 105 на овој 

закон акцијата за спасување ја раководи главниот 
технички раководител, ако со правилникот на прет-
пријатието за мерки за заштита при работата не е 
определено друго лице. 

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

Член 108 
Во случај на поголема несреќа во рударско 

претпријатие надлежниот општински орган може, 
по барање на раководителот на акцијата за спасу-
вање, да нареди и да спроведе мобилизација на 
потребната работна сила, превозните средства и 
противпожарна« организации, со надоместок на 
трошоците^од страна на загрозеното претпријатие. 
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Член 109 
(1) Во случај на опасност за рударските прет-

пријатија, сопствениците и корисниците на земји-
штата се должни да дозволат на нивното земјиште 
да се извршат неодложните работи за отстранување 
на таа опасност. 

(2) Рударското претпријатие е должно да ја на-
домести штетата сторена со работите од ставот 1 на 
овој член. 

Член НО 
За да се обезбеди потребната заштита на ра-

ботниците при рударските работи, со прописите за 
заштитата при работата во рударството се опреде-
луваат одделни технички и хигиенски „ мерки и 
средства со кои се заштитува животот и здравјето 
на работниците од повреди при работата како и од 
професионални и други заболувања во врска со 
работата, а особено: 

1) начинот на кој се изведуваат рударските ра-
боти; 

2) начинот на изградба, одржување и проветру-
вање на јамските простории, какви тие треба да 
бидат, како и мерките што мораат да се преземат 
за да се спречи одронување или упну вање; 

3) квалитетот на уредите, машините, построј-
ките, инсталациите, апаратите и алатот што можат 
да се употребуваат при определени рударски рабо-
ти и во рударските простории; заштитните направи 
што тие мораат да ги имаат и начинот на нивното 
одржување; 

4) начинот на движењето на луѓето и на прене-
сувањето на материјалите во јамските простории; 

5) начинот за вршење минирање, експлозивните 
средства за минирање и начинот за ракување со низ; 

6) мерките што мораат да се преземаат за спре-
чување експлозија, пожар, појава на штетни гасови, 
опасен прав и јанизирачко зрачење, мерките што 
мораат да се преземат во случај на овие несреќи и 
начинот на спасувањето на луѓето; 

7) личните и општите заштитни средства што 
мораат да се употребуваат во рудниците; 

8) хигиенско-санитарните уреди што мораат да 
постојат во рудниците и начинот за одржување на 
хигиената. 

Член 111 
(1) Со прописите за заштитата при работата во 

рударството ќе се определат: посебните услови што 
мора да ги исполнува работникот, како и неговите 
обврски и должности во Поглед на безбедноста; на-
чинот за запознавање на работникот со мерките за 
заштита при работата и со опасностите на работното 
место; дејноста на службата за заштита при рабо-
тата и на службата за спасување; обврските на ра-
ботната организација во поглед на преземањето на 
определени мерки за заштита при работата и врше-
ње на надзорот; кој раководител е одговорен за 
спроведување на која од мерките за безбедност. 

(2) Со прописите за заштита при работата во 
рударството ќе се определи кои уреди, машини, 
постројки и инсталации, или нивни делови, апарати 
и алати не смеат да се употребуваат при вршење на 
рударските работи ако не се снабдени со атест. 

(3) Со прописите за заштитата при работата во 
рударството ќе се определат уредите и работните 
простории што мораат периодично да се прегледу-
ваат за да се утврди нивната исправност или да се 
откријат опасностите што би можеле да настапат за 
лицата на работа, како и начинот на вршење на тие 
прегледи. 

Член 112 
(1) Прописите за заштита при работата во ру-

дарството ги донесува старешината на сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на рудар-
ството, во согласност со старешината на сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на трудот. 

(2) Со републички прописи можат да се опреде-
луваат дополнителни мерки за заштита при рабо-
тата во рударството или во потполност да се ре-
гулираат прашањата на заштитата при работата во 

рударството што не се регулирани со прописите од 
ставот 1 на овој член. 

Г л а в а VI 
РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ ВО РУДАРСТВОТО 

Член ИВ 
(1) Работите на технички раководители, надзо-

рен технички персонал и палители на мини можат 
да ги вршат лица што во поглед на .стручната ква-
лификација и практиката ги исполнуваат пропи-
шаните услови за стручната способност за вршење 
на односните работи. 

(2) Прописите од ставот 1 на овој член ги доне-
сува старешината на сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на рударството, во спогодба 
со старешината на сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на трудот. 

Член 114 
Работите од ставот 1 на членот ИЗ од овој закон 

во јамските погони загрозени со метан или со опасен 
јагленов прав можат да ги вршат само лица што, 
покрај пропишаните услови во поглед на стручните 
квалификации и стручниот испит, имаат од пропи-
шаната практика најмалку 3 години во јамски по-
гони загрозени со метан односно со опасен јагленов 
прав, ако со прописите донесени врз основа на ста-
вот 2 од членот ИЗ од овој закон не е определена 
подолга практика. 

Г л а в а VII 
РУДАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Организација 
Член 115 

Рударска инспекција вршат републичките ор-
гани на руд врската инспекција. 

Член Иб 
(1) Работите од својата надлежност органите на 

рударската инспекција ги вршат преку рударските 
инспектори. 

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

Член 117 
(1) Рударски инспектори можат да бидат само 

дипломирани рударски инженеру со практика од 
најмалку 10 години во рударски "претпријатија, а 
рударски инспектори за вршење надзор над приме-
ната на прописите за електроенергетските и ма-
шинските просторојки и уреди можат да бидат и 
дипломирани електротехнички или машински ин-
женери односно дипломирани рударски инженери 
од соодветен правец, со најмалку 5 години стручна 
практика. 

(2) Во рамките на практиката од ставот 1 на овој 
член дипломираниот рударски инженер мора да 
помине најмалку 8 години во јамски погони, о д ^ о и 
најмалку 3 години во погони со метан или опасен 
јагленов прав и 3 години на положајот јамски уп-
равник или на повисок положај. 

(3) Рударскиот инспектор што врши надзор над 
рударски претпријатија што не се загрозени со ме-
тан или со опасен јагленов прав не мора да ја има 
практиката во погони со метан или опасен јагленов 
прав предвидена во ставот 2 на овој член. 

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

(5) Органите надлежни за назначување на ру-
дарските инспектори ќе водат сметка на положајот 
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на рударски инспектори да се назначуваат дипло-
мирани рударски инженери што со познавањето на 
рударската наука и техника и со стеченото искус-
тво обезбедуваат правилно извршување на довере-
ната им должност. 

Член 118 
При вршењето на својата должност рударскиот 

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

2. Надлежност и постапка 
Член 119 

(1) Органите на рударскага инспекција вршат 
надзор над работата на организациите за истражу-
вање и рударските претпријатија во согласност со 
членот 15 на овој закон. 

(2) Во вршењето на надзорот над примената на 
мерките за заштита при работата рударските ин-
спектори ги имаат и овластувањата и должностите 
на инспектор на трудот предвидени со Основниот 
закон за заштитата при работата. 

Член 120 
(1) Во вршењето на надзор рударскиот инспек-

тор има во секое време право да влезе во сите де-
ловни и погонски простории и да ги разгледа сите 
планови и нацрти на јамските и површинските об-
јекти, извештаите и дневниците за работата на од-
делни погони и сета потребна документација на ру-
д а р с к о г претпријатие и на организацијата за 
истражување. 

(2) Рударскиот инспектор има право да зема 
мостри на минерални суровини и на нагонскиот ма-
теријал со цел за испитување. 

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

Член 121 
Рударските инспектори особено надзираат: 
1) дали се спроведуваат пропишаните мерки и 

нормативи за заштита при работата при рударските 
работи и прописите за безбедноста на граѓаните и 
на недвижните и движните предмети во општестве-
на и граѓанска сопственост; 

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

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

4) дали состојбата на рударските објекти и на 
постројките во јама и на површина им одговара на 
техничките прописи и дали е изградбата на овие 
објекти извршена согласно со проектите; 

5) дали рударските работи се изведуваат според 
годишниот план за тие работи; 

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

7) дали вадењето на минерални суровини при 
истражувачките работи преминува во експлоа-
тација; 

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

9) дали транспортот, складирањето и ракување-
то со експлозивни материјали и со течни горива се 
врши според важечките прописи. 

Член 122 
(1) Ако при вршењето на надзор утврди дека 

рударските претпријатија и организациите за ис-
тражување не се придржувале за прописите, ру-
дарскиот инспектор писмено ќе ги констатира нај-

дените неправилности и недостатоци и ќе нареди со 
решение кои мерки за нивното отстранување мораат 
да се преземат, определувајќи ги притоа роковите 
за нивното спроведување, како и роковите во кои 
директорот на претпријатието односно на органи-
зацијата е должен да го извести органот на рудар-
ската инспекција за нивното отстранување. 

(2) Ако недостатоците и пропустите се однесу-
ваат на мерките за заштита при работата или на 
мерките за заштита на животот и здравјето на гра-
ѓаните, поради кои може да настане непосредна 
опасност за животот и здравјето на работниците и 
на другите граѓани, инспекторот може со решение 
да нареди да се запре работата во погонот или на 
определено работно место додека не се отстранат 
постојните недостатоци. 

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

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

Член 123 
(1) Ако се утврдат недостатоците и неправилно-

стите од членот 122 на овој закон рударскиот инс-
пектор е должен да го извести за тоа работничкиот 
совет на руд дрското претпријатие и може да му у-
каже на несовесната работа на одделни раководите-
ли на претпријатието и да предложи нивно смену-
вање. 

(2) Работничкиот совет е должен да го разгледа 
извештајот од ставот 1 на овој член и за својот за-
клучок да го извести органот на рудар-ската инс-
пекција. 

Член 124 
Ако рударскиот инспектор утврди дека рако-

водител на рударските работи не ги исполнува про-
пишаните услови за таа должност, ќе донесе ре-
шение со кое ќе забрани да ја врши тоа лице таа 
должност. / 

Член 125 
Рударскиот инспектор е должен веднаш на са-

мото место да ги испита причините на смртните и 
на групните несреќни случаи, да нареди мерки што 
мораат да се преземат без одлагање и во најкраток 
рок да даде образложено мислење за причините на 
несреќата. 

Член 126 
Ако рударскиот инспектор утврди дека органи-

зацијата за истражување при истражувачките ра-
боти вади поголема количина минерални суровини 
од онаа што нужно ја бараат истражувачките ра-
боти, ќе му поднесе предлог на надлежниот орган за 
одземање на дозволата за истражување и за одзе-
мање на имотната корист остварена со рсполагањето 
со тие суровини. 

Член 127 
(1) Против решението на рударскиот инспектор 

може да му се изјави жалба во рок од 8 дена на 
надлежниот второстепен орган. 

(2) Жалбата го одлага извршувањето на реше-
нието. 

(3) По исклучок од одредбата на ставот 2 на 
овој член, рударскиот инспектор може со решение 
да определи жалбата да не го одлага извршува-
њето на решението, ако поради одлагање да се из-
врши решението би застрашувала непосредна опас-
ност за животот или здравјето на работниците или 
во поголема мера за општествениот имот. 

Член 128 
Органите на рударската инспекција се должни 

да извршат инспекција на рударското претпријатие 
најмалку еднаш годишно, а на рударските претпри-
јатија со метан и со опасен јагленов драе најмал-
ку еднаш во текот на в месеци. 
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Член 129 
(1) Рударскиот инспектор одговара за дисци-

плински престап: 
1) ако утврдените неправилности во смисла на 

чл. 122 и 124 не ги констатира писмено и не доне-
се решение за отстранување на тие неправилности; 

2) ако против директорот на претпријатие што 
не постапува по неговото решение не поднесе при-
јава за прекршок. 

(2) Главниот рударски инспектор е одговорен 
за дисциплински престап ако не определи да се 
^доврши инспекција на рударско претпријатие нај -
малку еднаш годишно односно на рударско прет-
пријатие со метан или опасен јагленов прав на ј -
малку двапати годишно. 

Член 130 
(1) Сојузниот орган на управата надлежен за 

работите на рударството има право: 
1) да ги донесува упатствата за работа на ор-

ганите на рударската инспекција што се задолжи-
телни за нив; 

2) да бара од органите на рударската инспек-
ција извршување на определените работи што спа-
ѓаат во надлежност на инспекцијата; 

3) да изврши одделни работи од надлежноста 
на органот на рударска!а инспекција ако органот 
на рударската инспекција не изврши определена 
работа од својата надлежност или не ја изврши во 
предвидениот рок; 

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

(2) Сојузниот орган на управата од ставот 1 на 
овој член ја следи работата на органите на ру дар-
б а т а инспекција, предлага мерки за поцелсообра-
зно и поуспешно спроведување на заштитата- при 
работата и се грижи за унапредувањето на служба-
ва на рударската инспекција и за издигање на струч-
ното ниво на кадрите на рударската инспекција. 

Г л а в а VHI 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 131 
(1) Ќе се казни со затвор за кривично дело: 
1) лице што во јама со метан или со друг за-

палив гас или со опасен јагленов прав ќе внесе 
или ќе се обиде да внесе лесно запалива материја 
или други предмети чие внесување во^ таква јама 
е забрането; 

2) лице определено да ракува со магацин, склад 
или спремиште на екслозивни средства во рудникот 
ц лице што по кој и да е основ доаѓа во овие про-
стории, ако не се придржува кон пропишаните 
мерки за заштита при работата; 

3) одговорните раководители и стручните лица 
ро технолошкиот процес и во службата за зашти-
та при работата, ако на начинот определен со про-
писите не го вршат спроведувањето и контролата 
ка спроведувањето на мерките за заштита при ра-
ботата што се однесуваат на заштитата од опаност 
•од експлозија на метан, други опасни гасови или 
јагленов прав, или од агресивен минерален прав, 
јонизирачко зрачење, силикоза, провала на вода 
или пожар. 

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

Член 132 
Ќе се казни со парична казна или затвор до 

&дна година за кривично дело: 
1) проектантот на рударски проект ако при 

изработката на проектот не ги примени или непра-
вилно ги примени пропишаните мерки за заштита 
при работата; 

2) ревидентот на рударски проект ако небре-
жно ја изврши ревизијата на рударскиот проект во 
поглед на примената на пропишаните мерки за за-
штита при работата. 

Член 133 
(1) Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за стопански престап: 
1) стопанска организација или установа што 

врши екслоатација на минерални суровини без одо-
брување од надлежниот орган; 

2) стопанска организација или установа што 
врши истражување на минерални суровини без про-
пишано одобрување; 

3) стопанска организација или установа што при 
истражните работи вади поголема' количина мине-
рални суровини од онаа што нужно ја бараат ис-
тражните работи и технолошките испитувања. 

(2) За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација или во ус-
тановата. 

Член 134 
(1) Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за стопански престап стопанска организација 
или установа: 

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

2) ако не води евиденција за извадените ко-
личини на минерални суровини при истражните ра-
боти, или ако нема документација за располагањето 
со овие суровини, или ако не го извести органот што 
го издал одобрувањето за истражување за распо-
лагањето со тие суровини; 

3) ако не поднесува извештај за резултатите на 
истражувањето во определените рокови, или ако 
по завршеткот или трајното запирање на истраж-
ните или експлоатационите работи не им поднесе 
извештаи на надлежните органи ао сета доку-
ментација за рударските работи; 

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

5) ако без одобрување односно согласност ис-
тражува или експлоатира минерални суровини на 
места на кои за овие работи е потребно посебно одо-
брување односно согласност; 

6) ако во изведувањето на рударските и дру-
гите работи и при подавањето на постројки от-
стапува од одобрените проекти без согласност од 
надлежниот орган; 

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

8) ако по завршеткот или трајното запирање на 
истражните односно експлоатационите работи не ги 
изврши потребните мерки за обезбедување^, или не 
го приведе кон4 култура земјиштето оштетено со 
рударски работи. 

(2) За дејствија од ставот 1 на овој член ќе ге 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација или во уста-
новата. 

Член 133 
(1) Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанска организација или ус-
танова: 

1) ако во пропишаниот рок не го извести ор-
ганот на руда(рската инспекција за секој смртен, 
групен или тежок несреќен случај и за причините 
на несреќата, или ако* во определениот рок не го 
извести органот на рударската инспекција за за-
пирање на работите; 

2) ако не постапи по решенијата на органите на 
рударската инспекција; ѕ 

3) ако на положајот на раководители на рудар-
ските работи назначува лица што не ги исполнуваа* 
пропишаните услови; 
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4) ако не му дозволи на рударскиот инспектор 
да влезе во деловните или иогонските простории 
или да ги разгледа плановите, извештаите или друга 
документација за состојбата на рударските работи, 
или ако на друг начин го попречува рударскиот 
инспектор во вршењето на инспекцијата. 

(2) Со парична казна од ставот 1 на овој член ќе 
се казни установа што не ја врши својата дејност 
според принципите на стопанско-™ работење, ако 
врши истражување на минерални суровини беЈз 
пропишано одобрување. 

(3) За дејствијата од ст. 1 и 2-на овој член ќе се 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација или во ус-
тановата. 

Член 136 
(1) Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин што се занимава со истражу-
вање или екслоатација на минерални суровини про-
тивно на одредбите од овој закон. 

(2) За дејствијата -од ставот 1 на овој член граѓан-
ско правно лице, општествена организација или 
друго правно-^ице, здружение на граѓани ќе се каз-
ни со парична казма до 10.000 динари. 

Член 137 
(1) Со паричка чказна од 50 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок одговорното лице во 
работната "организација ако: 

1) не обезбеди примена на заштитните мерки 
или не обезбеди користење на средствата и опре-
мата за лична заштита при работата; 

2) не обезбеди одржување во исправна состојба 
на орудијата за работа или уредите и нивната на-
менска употреба во врска со заштитата при ра-
ботата. 

(2) Паричната казна од ставот 1 на овој член 
ја изрекува и ја наплатува рударскиот инспектор 
на самото место (член 155 од Основниот закон за 
прекршоците). 

Член 138 
Имотната корист постигната со дејствијата што 

со овој закон се определени како стопански престап 
или како прекршок ќе »се одземе од сторителот на 
престапот односно прекршокот. 

Член 139 
За постапката по стопанските престапи опре-

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

Г л а в а IX 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 140 
Прописите за мерките за заштита при работата 

во рударството донесени до 3 февруари 1966 година, 
како ден на влегувањето во сила на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон за рудар-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/66), ќе ги 
усогласи со одредбите на тој закон старешината 
на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на рударството во согласност со старешината 
на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на трудот, до 3 февруари 1966 година. 

Член 141 
(1) До донесувањето на соодветните републички 

прописи, во поглед на истражувањето и експлоата-
цијата на минерални суровини што не се наведени 
во членот 7 став 1 на овој закон ќе се применуваат 
и натаму досегашните одредби од Законот за рудар-
ството („Службен лист на ФНРЈ, бр. 28/59), со соод-
ветните казнени одредби од тој закон. 

(2) До донесувањето на соодветните републички 
прописи остануваат и натаму во сила: Наредбата за 
приведување кон култура на земјиштата оштетени 
Со пударски работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/39), Правилникот за водењето на евиденција и 

катастар на истражните простори и екслоатацио-
ните полиња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59), 
Упатството за поднесување на извештаите за ре-
зултатите на истражувањето и за располагањето со 
минералните суровини извадени при истражните 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59) и Упат-
ството за постапките за збогатување и облагороду-
вање на минерални суровини што се сметаат како 
експлоа^ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59). 

Член 142 
(1) По исклучок од одредбите неа членот 117 од 

овој закон, за времето што ќе го определи репуб-
личкиот секретар за индустрија, може за рударски 
инспектор да се назначува и дипломиран рударски 
инженер со практика од најмалку 7 години во ру-
дарско претпријатие, од кои најмалку поминати 6 
години во јамски погони^ а од ова време најмалку 
3 години во погони со метан или со опасен јагленов 
прав и две години на положајот јамски управник 
или на повисок положај, како и рударски инженер 
со практика од најмалку 10 години во рударско 
претпријатие или на работите на рударска инспек-
ција, од кои најмалку 3 години во погони со метан 
или со опасен јагленов пра** 

(2) Рударски техничар што е назначен за ру-
дарски инспектор до 27 јуни 1964 година како ден 
на влегувањето во сила на Законот за измени и до-
полненија на Законот за рударството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/64), може и натаму да остане 
рударски инспектор.^ 

Член 143 
Рударските претпријатија се должни до 3 јули 

1966 година да ги сообразат своите правилници за 
мерките за заштита при работата кон одредбите на 
Законот за измени и дополненија на Основниот 
закон за рударството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/66). 

Член 144 
(1) Рударските претпријатија се должни до 3 мај 

1966 година да состават програма за спроведување 
на мерките за заштита при работата во согласност 
со одредбите на Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/66) и до 3 февруари 1967 година да 
обезбедат спроведување на заштитата при работата 
во согласност со одредбите на тој закон. 

(2) Ако спроведувањето на заштитните мерки за 
отстранување на постојните недостатоци односно 
неправилности бара преземање пообемни работи или 
поголема замена на опремата, а тие недостатоци 
односно неправилност^ не претставуваат потешко 
загрозување на животите и здравјето на работни-
ците, републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на рударството може да му одобри на 
рударско претпријатие да состави програма за по-
стапно сообразување во рок од 3 години на постој-
ната состојба со одредбите на прописите за зашти-
тата при работата во рударството. 

Член 145 
Од 3 февруари 1966 година, како ден на влегу-

вањето во сила на Законот' за измени и дополне-
нија на Основниот закон за рударството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/66), нема да се применуваат 
одредбите од Основниот закон за заштитата при 
работата за овластување за донесување прописи за 
заштитата при работата во рударството, како и за 
овластувањата на органите на инспекцијата на тру-
дот за вршење надзор над спроведувањето на про-
писите за заштитата при работата "во рударството, 
но ќе се применуваат одредбите за постапката за 
донесување на тие прописи (точ. 5 и 6 од членот 52 
на Основниот закон за заштитата при работата). 

Член 146 
Техничките прописи од областа на рударството 

ќе ги донесе старешината на сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на рударството. 



Страна 160 — Број 9 СЛУ ЛСВ ЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 2 маст 1966 

92. 

Брз основа на членот 89 од Основниот закон 
за средствата за работа на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64 и 57/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ВО ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Општи одредби 

Член 1 
Личниот доход на работниците на служба во 

дипломатски и конзуларни претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(во понатамошниот текст: личниот доход на работ-
ниците) се утврдува за секое работно место според 
значењето, обемот и сложеноста на работите и од-
говорноста и условите за работа на работното место. 

Со правилникот што ќе го пропише државниот 
секретар за надворешни работи се определуваат и 
други основи и мерила за утврдување на личниот 
доход според резултатот од работата. 

Член 2 
Работните места во дипломатските и конзулар-

ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија (во понатамошниот 
текст: дипломатските и конзуларните претставни-
штва) се утврдуваат со актот за систематизација на 
работните места 

Актот за систематизација на работните места во 
дипломатските и конзуларните претставништва, го 
донесува државниот секретар за надворешни работи. 

Член 3 
На работниците им припаѓаат и дадатоците о-

пределени со оваа уредба и со други прописи. 

2. Личи доходи на работниците 

Член 4 
Заради определување на личниот доход на ра-

ботниците, одделни работни места предвидени во 
актот за систематизација на работни места се рас-
поредуваат во групи по основите и мерилата од 
членот 1 на оваа уредба. 

Распоредувањето на работните места во групи 
го врши државниот секретар за Надворешни работи. 

Член 5 
Работните места распоредени во групи според 

членот 4 од оваа уредба, се распоредуваат во ка-
тедри според значењето нѕ работните места во о-
дделни дипломатски и конзуларни претставништва. 

Распоредувањето на работните места во кате-
гории го врши државниот секретар за надворешни 
работи, во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
Во рамките на групите износот на личниот до-

ход се определува според категориите на работните 
места во дипломатските и конзуларните претстав-
ништва. 

Член 7 
Основната скала на личните доходи ја утврдува 

државниот секретар за надворешни работи, во со-
гласност со Сојузниот извршен совет. 

Личните доходи се утврдуваат и според живот-
ните трошоци во странската земја во која се наоѓа 
дипломатското или конзуларното претставништво. 

Ако дојде до зголемување односно намалување 
на животните трошоци во односната странска земја 
за повеќе од 5%, државниот секретар за надвореш-
ни работи, во согласност со Сојузниот извршен 
совет, ќе изврши сразмерно зголемување односно 
намалување на личните доходи. 

Член 8 
Државниот секретар за надворешни работи, во 

рамките на основната скала (член 7), со правилник 
ги утврдува личните доходи за секое работно место 
во дипломатските* и конзуларните претставниЈштва. 

Член 9 
Државниот секретар за надворешни работи со 

правилник ја пропишува постапката и начинот на 
утврдување на личниот доход, пресметувањето' и 
начинот на исплатување на личните доходи, роко-
вите за исплата и другите прашања во врска со 
пресметувањето и исплатувањето на личните доходи. 

Член 10 
Работник што од Државниот секретаријат за 

надворешни работи ќе биде распореден во дипло-
матско или конзуларно претставништво го задржу-
ва по враќањето во Југославија до распоредот на 
ново работно место личниот доход што го имал пред 
заминувањето во странство 

На работник што ќе биде распореден во дипло-
матско или конзуларно претставништво на рако-
водно работно место или на работно место од ка-
тегорија повисока од онаа што ја има, ќе му се 
определи истовремено и соодветна категорија во 
Југославија. 

Личниот доход што му припаѓа на работник ра-
спореден според ставот 2 од овој член, го задржува 
работникот и по враќањето од странство до распо-
редувањето на ново работно место. 

Член 11 
Височината на личниот доход и начинот на пла-

ќањето на работниците што се ангажираат на оп-
ределено време, ги утврдува државниот секретар за 
надворешни работи. 

8. Додатоци 

Член 12 
На работниците им припаѓа право на: 
1) додаток на деца; 
2) додаток на брачниот другар: 
3) додаток'за стан (станарина); 
4) додаток за трошоците во врска со вршењето 

на функцијата; 
5) додаток поради тешки климатски услови; 

Член 13 
Додатокот на деца им припаѓа на работниците 

според важечките прописи 

Член 14 
Додатокот на брачниот другар може да изнисува 

до 30% од личниот .доход определен според кате-, 
горијата на работното место. 

Член 15 
Додатокот за стан се определува зависно од 

земјата во која се наоѓа дипломатското и конзулар-
ното претставните и од работното место на работ-
никот. 

Член 16 
Додатокот за Трошоците во врска со вршењето 

на функцијата може да им се определи само на 
{шефовите на дипломатски и конзуларни претстав-
ништва^ 

Член 17 
Државниот секретар за надворешни работи про-

пишува кои земји се сметаат како земји со тешки 
климатски услови. 
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4. Преодни и завршни одредби 

.Член 18 
На работниците што во дипломатско или кон-

зуларно претставништво ќе се затечат на работно 
место на кое, според категоријата што ќе ја имаат, 
припаѓа помал личен доход, ќе им се исплатува 
личниот доход во износот во кој го примале дото-
гаш, а најдолго 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба 

Член 19 
Со општ акт на Државниот секретаријат за на-

дворешни работи поблиску ќе се пропише извршу-
вањето на одредбите од чл. 4, 6 до 9, И и 12 на 
оваа уредба. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила на I јуни 1966 

година. 
Р. п. бр. 17 

10 февруари 1966 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. P. 
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Врз основа на челнот 47 став 4 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65) и членот 
90 точка 4 од Основниот закон за средствата за ра-
бота на органите на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/64), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПОМОШНИТЕ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Се основа Сервис за одржување на помошните 

објекти (во понатамошниот текст: Сервисот). 

Член 2 
Сервисот в^ши работи во врска со одржувањето 

на определените објекти и опрема во општествена 
сопственост и во врска со нивното користење за да-
вање услуги на превоз, угостителски и други услуги 
за потребите на сојузните државни органи и на опре-
делени лица. 

Секретарот за сојузен буџет и општи работи 
може да определи да врши Сервисот и други работи 
и задачи што се во врска со неговата дејност опре-
делени со оваа уредба. 

Лицата што можат да ги користат услугите на 
Сервисот од ставот 1 на овој член ги определува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Објектите и опремата со кои ракувала Управата 

на станбените згради на сојузните органи, а што 
служеле за престој на определени лица и за давање 
угостителски услуги, како и моторните возила за 
специјални потреби со кои ракува Сојузниот извр-
шен совет и Авто-сервисот на сојузните органи, му 
се предаваат на ракување на Сервисот. Пописот и 
спецификацијата на овие објекти и опрема ќе ги 
изврши Секретаријатот за сојузен буџет и општи 
работи. 

Член 4 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 5 
Работата на Сервисот ја раководи директор. 
Директорот го претставува и застапува Серви-

сот. 
Во поглед на работните односи во Сервисот, ди-

ректорот ги има правата и должностите на старе-
шината на орган на управата. 

За стапувањето на работа и за престанок на ра-
ботата на директорот на Сервисот одлучуваат спо-
годбено советот на робтната заедница на Сервисот 
и секретарот за сојузен буџет и општи работи. 

Член 6 
Правилникот за организацијата и работата, оп-

штите акти, како и ценовникот на услугите на Сер-
висот, ги донесуваат директорот и советот на работ-
ната заедница, во согласнос со секретарот за сојузен 
буџет и општи работи. 

Член 7 
За работите и задачите за кои на Сервисот му 

се одобрени средства во сојузниот буџет како сред-
ства за редовната дејност Сервисот не наплатува 
надоместок за услугите. Средствата обезбедени во со-
јузниот4 буџет за посебни намени Сервисот ги ко-
ристи од посебната сметка, врз основа на претсмет-
ката што ќе ја донесат директорот и советот на 
работната заедница, во согласност со секретарот за 
сојузен буџет и општи работи. 

'Средствата што ги остварува од надоместоците 
за услугите што ги врши, Сервисот ги користи за 
вршење на редовната дејност и за своите фондови. 

Член 8 
Распоредувањето и користењето на средствата за 

работа Сервисот ги врши според прописите што ва-
жат', за работата на сојузните органи на управата. 

Финансискиот план и завршната сметка на Сер-
висот ги донесуваат советот на работната заедница 
и директорот, во согласност со секретарот за сојузен 
буџет и општи работи. 

Член 9 
Сервисот е должен да му доставува на Секре-

ријатот за сојузен буџет и општи работи извештај 
за својата работа, како и други податоци потребни 
заради вршење на правата утврдени to оваа 
уредба. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
P. п. бр. 19 

10 февруари 1966 година 
Блегр-ад 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стаиболкќ, е. р. 

94. 
Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за 

сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
^ 7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУ-

ЗИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈА 

Член 1 
Советот за радиодифузија и телевизија, осно-

ван со Уредбата за Сојузниот совет за радиодифузија 
и телевизија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), 

"се укинува. 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за Сојузниот совет 
за радиодифузија и телевизија. 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот' на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 18 

23' февруари 1966 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. p. 

95. 

Врз основа на членот 25 став 2 од Законот за 
насочување користењето на средствата на работ-
ните организации и општествените фондови во 
1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65), 
Сојузниот извртен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ Ич НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД СТРАНСКИ ЗАЕМИ ЗА 

УВЕЗЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Средствата во износ од 175 милиони динари 
определени во членот 25 став 1 на Законот за на-
сочување користењето на средствата на работните 
организации и општествените фондови во 1966 
година, се распоредуваат на: 

1) Дирекцијата за суровини — износ од 96 ми-
лиони динари; 

2) Дирекцијата за исхрана — износ од 79 ми-
лиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука 
Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за, исхра-
на ќе ги употребат за материјалните резерви на 
федерацијата што се формираат според членот 1 
од Законот за стоковните резерви на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) и членот 3 
од Уредбата за- државните материјални резерви 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57, 30/61 и 6/62) 
што се применува како закон. 

3. Материјалните резерви на федерацијата 
формирани во смисла на точката 2 од оваа одлука 
ќе се користат на начинот определен за постоја-
ните материјални резерви со Уредбата за држав-
ните материјални резерви, < 

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

P. п. бр. 21 
23 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. P. 

96. 

Врз основа на членот 76 од Законот за насо-
чување користењето на средствата на работните 
организации и општествените фондови во 1966 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Јж У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СКЛАДОВИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРО-
ВИНИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТО-

КОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Дирекцијата за суровини може средствата 
на позитивната разлика остварени со работењето 
Со стоковните резерви на федерацијата во 1965 
Година до износот од 20 милиони динари да ги 
употреби за изградба на складови за сместување 

и чување на стоковните резерви на федерацијата, 
суровини, репродукциони материјали и готови про-
изводи. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука 
Дирекцијата за суровини ќе ги издвои на посебна 
сметка кај банката и ќе ги користи само за изград-
ба на складовите од точката 1 на оваа одлука. 

Складовите изградени со средствата од точката 
1 на оваа одлука Дирекцијата за суровини ќе ти 
води како свои средства. 

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

P. п. бр. 20 
23 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

97. 

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („ Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕ-
ГЛЕД НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1965 ГОДИНА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И КРАИШТА 

Член 1 
Со завршната сметка на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на стопанскиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта 
(во понатамошниот текст: Фондот) за 19Ј55 година, 
се утврдува вкупниот приход и потрошок на сред-
ствата на Фондот. 

Член 2 
Завршната сметка се составува врз основа на 

податоците на Фондот и податоците што Службата 
на општественото книговодство и банките му ги 
доставуваат на Фондот. Состојбата на средствата, 
состојбата на изворите на средствата, состојбата на 
потроцнокот на средствата и состојбата на приме-
ните и дадените кредити се утврдува врз основа на 
податоците од Службата на општественото книго-
водство, банките и Фондот. 

Член 3 
Завршната сметка на Фондот опфаќа: 
1) биланс на Фондот на 31 декември 1965 го-

дина; 
2) преглед за состојбата на расчленетиот про-

мет на жиро-сметката на 31 декември 1965 година; 
3) преглед на промените по дадените кредити; 
4) извештај за кредитите во користење, отпла-

тување и за стасаните обврски; 
5) Извештај за работењето. 

Член 4 
Кон завршната сметка на Фондот се прилага 

записникот од седницата на. управниот одбор на 
Фондот на која е донесена завршната сметка. 

Член 5 
Завршната сметка на Фондот се составува на: 
1) образецот ЗСФФ-1 — Биланс на Фондот на 

федерацијата за кредитирање на стопанскиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и краишта на 31 декември 1965 година; 

2) образецот ЗСДФ-2 — Преглед на промените 
по кредитите дадени на 31 декември 1965 година. 
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Член 6 
Службата на општественото книговодство ка ј 

која се води жиро^сметката на Фондот го попол-
нува образецот ЗСДФ-1 — Преглед за состојбата 
на сметката на расчленетиот промет на жиро-смет-
ката на 31 декември 1965 година. Образецот ЗСДФ-1 
е составен дел на завршната сметка. 

Член 7 
Банките што дале кредити за развој на сто-

пански недоволно развиените републики и краишта 
од средствата добиени преку Југословенската ин-
вестициона банка и од Фондот, ги составуваат из-
вештаите на обрасците од Службата на општестве-
ното книговодство, и тоа: 

1) на образецот Ин-1 — Извештај за кредитите 
во користење — на 31 декември 1965 година; 

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите 
во отплата — на 31 декември 1965 година; 

Ђ) на образецот Ин-3 — Извештај за стасаните 
обврски на 31 декември 1965 година. 

Овие извештаи банките се должни да му ги 
достават на Фондот најдоцна до 10 март 1966 година. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се составен 
дел на завршната сметка. 

Член 8 
Извештајот за работењето на Фондот, што го 

составува управниот одбор на Фондот, се состои од 
општ дел, посебен дел и заклучок. 

Општиот дел на извештајот за работењето на 
Фондот содржи општи податоци за Фондот. 

Посебниот дел на извештајот за работењето на 
Фондот содржи преглед и анализа на целокупното 
работење на Фондот и анализа на постигнатите резул-
тати на дејноста на Фондот. Овој дел на извештајот 
треба особено да опфати податоци за остварените 
приходи и извршените расходи на Фондот пред-
видени со планот за 1965 година и да ги истакне ре-
зултатите ца дејноста на Фондот во однос на не-
говите функционални расходи и на финансирањето 
на инвестициите. Извештајот треба да ги прикаже 
и условите под мои Фондот ја вршел својата деј-
ност, резултатите на објавените конкурси за одоб-
рување кредити, обврските на Фондот по основот 
на непосредно финансирање и во врска со одобре-
ните и неискористените кредити, побарувањата на 
Фондот по стасаните а ненаплатени ануитети и 
мерките преземени за наплата на тие ануитета 
обврските на Фондот по основот на примените кре-
дити, средствата на Фондот орочени ка ј банката и 
други податоци суштествени за работењето на 
Фондот. 

Заклучокот на извештајот за работењето на 
Фондот треба да содржи оценка за работењето на 
Фондот и за мерките преземени заради подобру-
вање на дејноста на Фондот. 

Член 9 
Завршната сметка на Фондот ја донесува уп-

равниот одбор на Фондот најдоцна до 31 март 1966 
година. 

Управниот одбор на Фондот ја поднесува завр-
шната сметка на Фондот до Сојузната скупштина 
на разгледување. 

Завршната сметка на Фондот се доставува до 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
се води жиро-сметката на Фондот во два примерка 
и до Сојузниот секретаријат за финансии во еден 
примерок. 

Член 10 
Образецот наведен во членот .5 точка 1 на овој 

правилник е напечатен кон овој правилник и не-
гов е составен дел. Обрасците наведени во членот 
5 точка 2 и чл. 6 и 7 на овој правилник се про-
пишани со Правилникот за составување, поднесу-
вање и преглед на завршните сметки на фондовите 
на општествено-политичките заедници за 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65), и негов 
се составен дел а се отпечатени во Додатокот на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65). 

Член 11 
Упатство за начинот на пополнување и доставува-

ње на обрасците ЗСДФ-1, Ин-1, Ин-2 и Ин-3 ќе даде 
Службата на општественото книговодство. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 2-557/4 
25 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. pi 

i 

Образец ЗСФФ-1 
(формат 210 X 297 пип) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И 

КРАИШТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА 

Реден 
број О П И С Износ 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 
Приходи и расходи во текуштата година 

1 Пренесени средства од Југословенска-
та инвестициона банка за покривање 
на пласманот од 1964 и поранешните 
години 

2 Пренесени средства од Југословенска-
та инвестициона банка за покривање 
на пласманот во 1965 година 

3 Пренесени средства од федерацијата 
за кредитирање во 1965 година 

4 Интерес по кредитите во отплата 
5 Други приходи 
6 Вкупно (редниот број 1 до 5) 
7 Непосредни расходи 
8 Средства на фондот (редниот број 6 

минус 7) ; 

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Состојба на кредитите 
9 Преземени кредити од Југословенска-

та инвестициона банка според состој-
бата на 31 декември 1964 година 

10 Преземени кредити од Југословенска-
та инвестициона банка искористени 
во 1965 година 

И Кредити на стопанските банки дадени 
од средствата на Фондот за користе-
ње во 1965 година 

12 Вкупно (редниот број 9 до 11) 
13 Отплати по дадените кредити 
14 Состојба на кредитите на 31 декември 

1965 година 

2. Состојба на жиро-сметката 
15 Вкупен прилив во текот на година-

та (6 + 13) 
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1 2 3 

16 Вкупен потрошок во текот на годи-
ната (7 + 12) 

17 Состојба на жиро-сметката на 31 де-
кември 1965 година (15 минус 16) 

III. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА УПО-
ТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА 

18 Состојба на кредитите дадени од 
Фондот (редниот број 14) 

19 Состојба на жиро-сметка на 31 де-
кември 1965 година (редниот број 17) 

20 Вкупни средства на Фондот (редниот 
број 18 + 19) 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластеното 
лице) 

98, 

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за единствениот контен план 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/63, 20/64 и 57/65) во членот 18 се вршат 
следните измени: 

„1) Во класата 4: Трошоци на работењето pi 
укалкулирани лични доходи, во групата на контото 
45 — Придонеси и членарини, синтетичкото конто 
„454 — Воден придонес" се менува и гласи: „454 — 
Воден придонес и надоместок за искористување на 
мелиорационите и посебните водостопански објекти 
и постројки". 

2) Во класата 9: Извори на постојаните сред-
ства, во групата на контото 93 — Резервен фонд и 
други фондови, синтетичкото конто „931 — Посебен 
резервен фонд" се брише. 

Член 2 
Во членот 22 став 3 точката 1 се брише. 
Досегашните точ. 2 до 6 стануваат точ. 1 до 5. 
Во ставот 8 токата 3 се брише. 
Досегашните точ. 4 до 6 стануваат точ. 3 до 5. 

Член 3 
Во членот 22а став 8 во заграда зборовите: „сред-

ства за текушто одржување," се бришат. 
Ставот 10 се менува и гласи: 
„На контото 078 — Пресметана и уплатена амор-

тизација на станбените згради се води евиденцијата 
за пресметаната и уплатената амортизација. При 
уплатата на пресметаната амортизација од жиро-
-Схметката (100) на посебна сметка на средствата на 
амортизацијата на станбените згради и деловните 
простории (посебно аналитичко конто во рамките 
на контото 074), се признава ова конто, со задолжу-
вање на контото 230 — Амортизација." 

Во ставот 11 зборот: „салдото" се заменува со 
зборовите: „пресметаната амортизација". 

Член 4 
Во членот 23 став 8 во првата реченица зборо-

вите: „и за посебни резервни средства на градеж-
ништвото" се бришат. 

Член 5 
Во членот 26 став 4 точката 2 се менува и гласи: 
„2) побарувања остварени по основот на допол-

нителна работа;". 
Член 6 

Во членот 27 ставот 7 се менува и гласи: 
„На контото 144 — Исплатени неиндивидуали-

зирани лични примања, се книжат пресметаните и 
исплатените нето износи на неиндивидуализираните 
примања на работниците на стопанската организа-
ција, што им се дадени од остварените средства на-
менети за лични доходи на работниците, на при-
мер: за плаќање на придонесот за социјално осигу-
рување за работниците што отсуствуваат од работа 
без надоместок, како и за сите други давања од 
сличен карактер." 

Член 7 
Во членот 28 ставот 7 се менува и гласи: 
„На контото 158 — Лични доходи во пренесените 

залихи, се книжат личните доходи од изминатата 
година содржани во пренесените залихи на недо-
вршеното производство, полупроизводите и готовите 
производи, како и во фактурираната а ненаплатена-
та реализација (нереализирани лични доходи). Из-
носот искажан на ова конто треба да му е еднаков 
на износот искажан на контото 268 — Пресметани 
лични доходи во залихи од изминатата година." 

Член 8 
Во членот 30 точка 4 зборовите: „III на Законот 

за кредитните и другите банкарски работи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 10/61)" се заменува со збо-
ровите: „VI на Законот за банките и кредитните 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65 и 
4/66)". 

Член 9 
Во-членот 31 став 2 зборовите: „чл. 6 и 7 на За-

конот за кредитните и други банкарски работи" се 
заменуваат со зборовите: „чл. 111 и 164 на Законот 
за банките и кредитните работи". 

Во ставот 8 зборовите: („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55 и 18/57)" се заменуваат со зборо-
вите: („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55, 18/57 и 
53/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/64Г. 

Ставот 10 се брише. 

Член 10 
Во членот 32 став 5 прва реченица во осмиот 

и деветиот ред одозгора зборовите: „фактурираната 
а" се бришат. 

Член 11 
Во членот 35 ставот 2 се менува и гласи: 
„За контото 230 — Амортизација, стопанската 

организација е должна да обезбеди посебна анали-
тичка евиденција за средствата на уплатената амор-
тизација, и тоа: „за делот што му припаѓа на де-
ловниот фонд и за делот што не му припаѓа на де-
ловниот фонд." 

Во ставот 11 зборовите: „Контата 236, 237 и 238 
се заменуваат со зборовите: „Контата 236 и 237". 

Член 12 
Во членот 36 став 3 зборовите: „и од Законот 

за формирање дополнителни средства за заеднич-
ките резерви на стопанските организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/65)" се бришат. 

Член 13 
Во членот 39 став 7 зборовите: „Контото 276 

— Запрени даноци од граѓани и граѓански правни 
лица" се заменуваат со зборовите: „Контото 276 — 
Запрена придонеси и даноци на граѓани". 
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Член 14 
Во членот 46 став 1 зборовите: „Законот за при-

донесот од доходот на стопанските организации" се 
заменуваат со зборовите; „Законот за утврдување на 
вкупниот приход и доход на стопанските органи-
зации". 

Член 15 
Во членот 47 зборовите: „данокот на доход" се 

заменуваат со зборовите: „придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење занаетчиски и други 
стопански дејности односно придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење интелектуални ус-
луги". 

Член 16 
Во членот 48 став 4 по зборовите: „стопанските 

организации" се става точка, а зборовите: „во 
смисла чл 55 и 56 од Основниот закон за ф и н а н -
сирањето на школството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 53/60), но најмногу до износот предвиден со од-
редбите од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации" се бришат. 

Во ставот 10 зборовите: „контото 292 — Пре-
сметани трошоци за обновување, одржување и ис-
тражување на рудно и друго минерално богатство" 

У се заменуваат со зборовите: „контото 292 — Пре-
сметани трошоци за обновување, одржување, истра-
жување и производствено откривање на минерални 
суровини". 

Член 17 
Во членот 52 ставот 7 се менува и гласи: 
„На контото 461 — Укалкулирани надоместоци 

на личните доходи, се книжат податоците за вкуп-
ните надоместоци и за вкупниот број на часовите 
за време на годишниот одмор, за време на струч-
ното образование на работниците и податоците за 
другите надоместоци во согласност со Основниот 
закон за работниве односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65), со Правилникот за водење еви-
денции во областа на трудот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/65) и со општиот акт на стопанската 
организација." 

Чл^н 18 
Во членот 54 став 2 на крајот зборовите: „кон-

тото 595 — Резервирана разлика помеѓу фактурира -
ната вредност и фактичните трошоци на интерната 
реализација" се заменуваат со зборовите: „контото 
599 — Други отстапувања од постојаните цени на 
недовршеното производство и полупроизЕодство". 

Во ставот 5 по зборовите: „контото" се додава 
бројот: „701,". 

Член 19 
Во членот 55 став 3 бројот: „791" се заменува со 

бројот: „795" а по зборовите: „настанатите трошоци" 
се додаваат запирка и зборовите: „освен тро-
шоците". 

Члетг~20 
Во членот 57 став 3 одредбата под б) се менува 

и гласи: 
,,б) аналитичкото конто 758 — Реализација на 

сопствените услуги,". 

Член 21 
Во членот 60 став 2 зборовите: „На кра јот на го-

дината оваа разлика, прокнижена на контата од 
групата 64," се заменуваат со зборовите: „На крајот 
на годината дел од оваа разлика кој му одговара 
на реализираното производство". 

Член 22 
Во членот 69 став 2 зборовите: ..минимум на 

казна" се заменуваат со зборот: „казни". 

Член 23 
Во членот 75 став 3 зборовите: „содветните 

конта од групата 71 — Набавна вредност на реа-
лизираните трговски стоки, и" се бришат, а во пр-
виот ред наместо зборот: „ги" треба да стои збо-
рот „го". 

Член 24 
Во членот 76 став 2 зборовите: „на сите конта од 

групата 79 — Распоред на разликата на реализаци-
јата," се заменуваат со зборовите: „контото 7£5 — 
Распоред на наплатената реализација до крајот на 
пресметковниот период,". 

Во ставот 7 точка 4 по зборовите: „од доходот" 
се додаваат зборовите: „и средства за фондовите". 

Член 25 
Во членот 80 став 2 точката 5 се брише 
Досегашните точ. 6 до 8 стануваат точ. 5 до 7. 

Член 26 
Во членот 81 ст. 4 до 6 се менуваат и гласат: 
„На контото 910 — Кредити за основни сред-

ства, се води состојбата и движењето на кредитите 
за основни средства. 

На контоо 911 — Кредитите за почетниот фонд 
на обртните средства, се водат кредитите добиени 
за покривање на почетниот фонд на обртните сред-
ства. 

На контото 912 — Кредити за тра јни обртни 
средства, и контото 913 — Кредити за повремени 
обртни средства, се води состојбата и движењето на 
кредитите за трајни обртни средства односно повре-
мени обртни средства. 

На контото 919 — Кредити за средствата на за-
едничката потрошувача, се води состојбата и дви-
жењето на кредитите за средствата на заедничката 
потрошувачка." 

Член 27 
Во членот 82 ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. З и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 28 
Во членот 83 ставот 4 се брише 
Досегашниот став 5 станува став 4, 

Член 29 
Во членот 84а став 3 последната реченица се 

брише. 

Член 30 
По Членот 93 се додава нов член 93а, кој 

гласи: 
„Според одредбите на членот 40 од Законов за 

книговодството на стопанските организациии, ус-
тановите можат да го водат книговодството на н а -
чинот утврден со прописите што важеле во 1964 
година." 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1/3-2313/1 
22 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 
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99. 

Брз основа на членот 59 од Основниот закон 
за заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ЗА НАЧИНОТ НА 
ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ И ЗА КОНТРОЛА 

НА КВАЛИТЕТОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за издавање 

дозвола за пуштање во промет на средства за за-
штита на растенијата, за начинот на пакување и 
декларирање и за контрола на квалитетот на тие 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/65) по 
членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 

„Упатството за употреба на средството што се 
пушта во промет, што е отпечатено до 30 септември 
1965 година а не е во согласност со одредбата на 
членот 19 став 2' од овој правилник, важи најдоцна 
до 31 декември 1966 година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08—642 
18 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик 

Сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

100. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), во согласност со сојузниот се-
кретар^ за финансии и со сојузниот секретар за 
сообраќај и врски, сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СОЈУЗОТ НА ФИЛ АТЕ ЛИСТИТЕ НА ЈУГО-
СЛАВИЈА МОЖАТ ДА ВРШАТ ФИЛАТЕЛИС-
ТИЧКА РАЗМЕНА НА ПОШТЕНСКИ МАРКИ 

СО СТРАНСТВО 

1. Наредбата за условите под кои членовите на 
Сојузот на филателистите на Југославија можат да 
вршат филателистичка размена на поштенски 
марки со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/57, 49/59 и 9/63) престанува да важи. 

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

П. бр. 5064 
22 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

101. 

Врз основа на точката 1 став 2 од Одлуката за 
задолжителна испорака на определени корисници 
електролитен бакар, електролитен цинк во блок, 
кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово во блок, 
сребро, алуминиум во блок и метална жива („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/66), сојузниот секретар 
за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРО-
ЛИТЕН БАКАР, ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЦИНК ВО БЛОК, 
КАДМИУМ, ЦИНК-ЛИМ, РАФИНИРАНО ОЛОВО 
ВО БЛОК, СРЕБРО, АЛУМИНИУМ ВО БЛОК И 
МЕТАЛНА ЖИВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВО 1966 ГОДИНА 

1. Стопанските организации — производители се 
должни да ги иепорачат за потребите на Југосло-
венската народна армија во 1966 година следните 
количини електролитен бакар, електролитен цинк 
во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано олово го 
блок, сребро, алуминиум во блок и метална жива, 
и тоа: 

1) Рударско-топионичарски базен „Бор", Бор — 
1.700 тони електролитен бакар; 

2) Фабрика хемијских производа „Зорка", Ша-
бац — 700 тони електролитен цинк во блок; 

3) Фабрика хемијских производа „Зорка", Ша-
бац — 10 тони кадмиум; 

4) Цинкарна „Цеље", Цеље — ЗОО тони цинк-лим; 

5) Рудници и топионица олова и цинка „Трепча", 
Звечан — 1.300 тони рафинирано олово во блок; 

6) Рудници и топиноца олова и цинка „Трепча", 
Звечан — 40 кг сребро; 

7) Фабрика алуминијума „Борис Кидрич", Кид-
ричево —* 500 тони алуминиум во блок; 

8) Рудници живе, Идри ја — 8 тони метална 
жива. 

2. Производителите од точката 1 на оваа наредба 
се должни договорите за продажба и купување на 
производите наведени во таа точка да ги склучат 
со оние корисници и во оние рокови за испорака, 
што ќе ги определи Државниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

3. Производителите од точката 1 на оваа наред-
ба се должни на Сојузниот секретаријат за инду-
стрија и трговија да му доставуваат податоци за 
извршените испораки на производите наведени во 
таа т ^ р а до 10-иот ден во месецот — за измина-
тиот месец. 

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

Бр. 1223/1 
24 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, е. р. 
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102 
Врз основа на членот 1 од Законот за прометот 

на стоки и вршењето на трговски услуги („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65) и членот 69 став 2 од 
Уредбата, за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), како 
и членот 28 став 1 од Уредбата за начинот за фор-
мирање на цените и за пресметување на разликата 
во цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 
40/65 и 50/65), сојузниот секретар за индустрија и 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ ИА 

ГОЛЕМО И МАЛО 
1. Во Наредбата за v маржите во прометот на 

стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65, 46/65, и 51/65) во точката 9 став 3 зборо-
вите: „без одбивање на вообичаените попусти и до-
полнителни одобрувања (точка 4)" се бришат. 

2. По точката 13 се додава точка 13а, која 
гласи: 

„13а. Одредбите од оваа наредба не се однесу-
ваат на стоките од увоз." 

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

Бр. 1236/1 
21 февруари 1966 година 

Белград Сојузен секретар 
за индустрија 

и трговија, 
Хакија Поздерац, е. р. 

103 
Врз основа на членот 14 став 2 од Законот за 

сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 

ГОДИНА 
1. Средставата за унапредување на земјоделството 

и шумарството предвидени во разделот 16, позиција 
96, распоредна група 14—2 на сојузниот буџет за 
1866 година (во понатамошниот текст: средствата), 
чиј носител е Сојузниот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство (во понатамошниот текст: носите-
лот на средствата), можат да им. се даваат на работ-
ни и други организации и на општествено-полити-
чки заедници (во понатамошниот текст: корисникот) 
само за работите предвидени со Програмата за упо-
треба на средствата за унапредување на земјодел-
ството и шумарството предвидени во сојузниот бу-
џет за 1966 година (во понатамошниот текст: Про-
грамата). 

2. Средствата му се даваат на корисникот врз ос-
нова на договорот за непосредно изведување на ра-
ботите или за изведување на работите преку други 
изведувачи. Договорот го склучива носителот на 
средствата и корисникот. 

3. Средствата му се одобруваат на корисникот 
врз основа на програмата и претсметката на корис-
никот односно изведувачот на работите, под услов 
корисникот да обезбедил учество во финансирањето 
на работите од сопствени средства или од други из-
вори, со тоа што тоа учество да не може да биде 
помало од износот предвиден со Програмата. 

Како учество од сопствените средства или од 
Други извори се подразбираат вложувањата што ги 
вршат општествено-политички заедници, работни 

организации, корисникот односно изведувачот на ра-
ботите и други даватели на средства, и тоа во пари, 
работна сила, материјал или вршење други услуги. 

При склучувањето на договорот од тачката 2 
на оваа наредба корисникот е должен да поднесе 
доказ дека обезбедил средства за учество. 

4. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот треба, покрај општите податоци 
да содржи: обврски и права на носителот на сред-
ствата во поглед на исплатата на средствата и да-
вањето на аванс за извршувањето на работите оп-
ределени со договорот; обврски за вршење контрола 
над изведувањето на работите и право за запирање 
на работите предвидени со Програмата, ако не се 
изведуваат квалитетно и во согласност со Програ-
мата; обврски на корисникот да ги изврши рабо-
тите во договорениот рок, квалитетно и во согла-
сност со Програмата, како и да ги врати средства-
та примени од сојузниот буџет, ако работите не се 
извршени во согласност со договорот. 

5. Исплатата на средствата се врши во вид на 
аванс, и тоа: првата рата во височината утврдена 
со договорот, а секоја натамошна рата, како и ко-
нечната пресметка, врз основа на доказите за из-
вршените работи и доказите за износот потрошен за 
извршување на работите од сопствени средства и од 
други извори. 

За коначната пресметка корисникот е должен 
да состави фактура на вкупната вредност на рабо-
тите што се иплатуваат од средствата. Во факту-
рата корисникот ги наведува износите примени на 
име аванс и сумата преостаната за исплата од сред-
ствата. 

Исплатата на средствата се врши сразмерно со 
износот потрошен од сопствените средства и од дру-
ги извори. 

Конечната пресметка на извршените работи и 
фатурата мораат да му се поднесат на носителот на 
средствата во рок од 30 дена од денот на истекот на 
рокот предвиден во договорот за завршување на 
работите, а најдоцна до 20 декмври 1966 година. 

6. Ако работите не можат да се извршат во рокот 
предвиден во договорот поради пречки настанати од 
објективни причини, корисникот е должен да го 
извести за тоа носителот на средствата и да бара 
продолжување на рокот за извршување на работи-
те. Ако програмата и претсметката на корисникот 
треба да се изменат, корисникот е должен да по-
бара за тоа соглаонот од носителот на средствата. 

7. Корисникот е должен во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот предвиден во договорот 
за завршување на работите, а најдоцна до 31 јануа-
ри 1967 година, да му достави на носителот на сред-
ствата конечен извештај за извршувањето на ра-
ботите. 

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

Бр. 09-708 
24 февруари 1966 година 

Белград Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

104. 
Врз основа на точ 5 и 7 од Одлуката за давање 

регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за 
потребите на земјоделството и шумарството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр.. 2/66), во согласност со со-
јузниот секретар Јза финансии, сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
1. Стопанските организации што се занимаваат 

со производство или увоз на вештачки ѓубриња (во 
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понатамошниот текст: корисникот на регресот) го 
остваруваат регресот за вештачко ѓубре од домашно 
производство односно негативната разлика за веш-
тачко ѓубре од увозот за 1 кг активна хранлива 
материја од точ. 2 и 5 на Одлуката- за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за 
потребите на земјоделството и (шумарството (во по-
натамошниот текст: Одлуката), со поднесување на 
барање, и тоа: за регрес за ѓубре од домашно про-
изводство до Службата на општественото книговод-
ство кај која имаат жиро-сметка, м за остварување 
на негативната разлика за ѓубре од увозот — до 
Југословенската земјоделска банка. 

Корисниците на регресот го остваруваат рег-
ресот односно негативната разлика кога вештачките 
ѓубриња ќе им ги продадат и исгторачат на купу-
вачите од точката 1 под 1 до 7 на Одлуката. 

2. Определувањето на вкупниот азот (N) во 
азотните ѓубриња се врши според членот 10 од 
Правилникот за минималните и максималните сос-
тојки и за другите особини на одделни видови веш-
тачко ѓубре и за начинот на испитување на веш-
тачкото ѓубре („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/64 
— во понатамошниот текст: Правилникот). 

Определувањето на фосфорната киселина во 
фосфорните ѓубриња, врз основа на што се утврду-
ва количината на растворлива Р*Ов, се вр|ши спо-
ред членот 11 од Правилникот. 

Определување на вкупниот калиум (КаО) во 
калиумовите ѓубриња се врши според членот 12 од 
Правилникот. 

Определувањето на" вкупниот азот, растворлива-
та фосфорна киселина и вкупниот калиум во ме-
шани комплексни ѓубриња се врши според членот 
13 од Правилникот. 

3. Кон барањето за регрес корисникот на рег-
ресот прилага: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажбата на вештачко ѓубре, во која, покрај ос-
таналото, мора да биде наведена продажната цена 
на ѓубрето за 1 тон и за вкупната количина, посебно 
за секој вид ѓубре, и означено дека ѓубрето е од 
домашно производство; 

2) доказ за испораката (товарен лист, отпрат-
и ш е и ел.). Отпратницата мора да содржи: назив на 
купувачот, количина и вид'на ѓубрето во тони, пот-
пис на овластениот примател, со бројот на неговата 
лична карта и со регистарскиот број на превозното 
средство со кое е превезено ѓубрето, потпис на ов-
ластеното лице и печат на корисникот на регресот; 

3) декларација според членот 8 од Правилникот 
за регистарот на вештачките ѓубриња и за декла-
рирање на вештачките ѓубриња („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/64); 

4) пресметка, од која се гледа износот на регре-
сот за 1 кг активна хранлива материја и за вкуп-
ната количина, посебно за секој вид активна хран-
лива материја. 

4. Кон барањето за остварување на негативната 
разлика помеѓу набавките и определените продажни 
цени за вештачките ѓубриња од увозот, корисникот 
на регресот прилага: 

1) фактура односно препис на фактурата за 
продажбата на вештачко ѓубре; 

2) документација, со пресметка на трошоците 
од точката 5 на оваа наредба и со пресметка на не-
гативната разлика; 

3) доказ за испораката на вештачко ѓубре од 
увозот; 

4) декларација според членот 8 од Правилникот 
за регистарот на вештачките ѓубриња и за декла-
рирање на вештачките ѓубриња. 

Југословенската земјоделска банка ја пресмету-
ва разликата во цените според точката 3 став 3 на 
Одлуката. Уплатувањето односно исплатувањето 

на пресметаната разлика се врши преку сметката 
бр. 603-841-43 — Пресметка на разликата во це-
ните за вештачки ѓубриња од увозот. 

По извршеното, пресметување на разликата во 
цените, Југословенската земјоделска банка дава 
налог од сметката од ставот 2 на оваа точка да се 

одобри негативната разлика помеѓу набавките и 
определените продажни цени во корист на жиро-
сметката на корисникот на регресот. Кон налогот 
за исплата Југословенската земјоделска банка при-
лага заверен препис на извршената пресметка. Ако 
Југословенската земјоделска банка утврди позитив-
на, разлика помеѓу набавките и определените про-
дажни цени, корисникот на регресот е должен да 
го уплати утврдениот износ на позитивната разлика 
во корист на сметката од ставот 2 на оваа точка во 
рок од 60 дена од денот на преминувањето на пос-
ледната партија вештачко ѓубре преку југословен-
ската граница. 

5. При пресметувањето на разликата помеѓу 
набавните и определените продажни цени, во осно-
вицата за формирање на набавките цени Југосло-
венската земјоделска банка ќе му ги признае на 
корисникот на регресот: 

а) трошоците до границата, и тоа: 
1) вредноста на стоките според фактурата на 

странскиот добавувач; 
2) возарината до југословенската граница или 

лука; 
3) осигурувањето на стоките според полисата; 
4) провизијата на странската банка; 
б) трошоците во Југославија, и тоа: 
1) провизијата на банката; 
2) придонесот за Сојузната стопанска комора 

според важечките прописи; 
3) интересот на кредитот на вредноста на сто-

ките франко југословенска граница за периодот на 
користењето на кредитот, а најмногу до 90 дена од 
денот на почетокот на користењето на кредитот; 

4) трошоците на поморските и речните луки 
според важечката тарифа и шпедитерските трошо-
ци до 1,20 динари за 1 тон стоки, без оглед на видот 
на транспортот (сувоземен или воден). Во овие тро-
шоци се вклучени трошоците на шпедитерот околу 
прифаќањето, диспонирањето и отпремањето на ве^ 
штачкото ѓубре на купувачите; 

5) трговскиот рабат, како и увозничката маржа. 
Рабатот се признава до височината на рабатот што 
го дава домашната индустрија за истовидни ѓуб-
риња. За ѓубриња што не ги произведува домашна-
та индустрија рабатот се признава во височината 
како и за слични ѓубриња од домашно производ-
ство; 

6) трошоците на складирањето, до 35 динари 
за 1 тон. За складирање на увезени количини веш-
тачки ѓубриња е потребна претходна согласност од 
Југословенската земјоделска банка; 

7) царината според Законот за царинската та-
рифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65), како и 
трошоците за таќси во врска со царинењето, спо-
ред Основниот закон за административните такси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65); 

8) трошоците за пакување, до 35 динари за 1 
тон за непакувано вештачко ѓубре; 

9) ефективните трошоци за истоварување и пов-
торно натоварување на претегот; 

10) надоместокот што Југословенската земјо-
делска банка ќе го наплати на име трошоци за 
пресметувањето на разликата во цените fia вешта-
чките ѓубриња од увозот. 

--6-. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за регрес за вештач-
ки ѓубриња од дамашно производство во поглед 
на пресметката и потполноста на документацијата 
се исправни, го одобрува износот на регресот во 
корист на жиро-сметката на корисникот на регре-
сот, и тоа на товар на сметката бр. 603-630-20 —* 
Регрес при продажбата на вештачки ѓубриња. 

7. Ако кон барањето за регрес односно за 
остварување на негативната разлика се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (фактури и др.), 
тие мораат да бидат потпишани од овластените 
лица и на нив мора да биде натиснат печатот н£ 
корисникот на регресот, а оригиналните исправи се 
поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство од« 
носно Југословенската земјоделска банка е должна 
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на секоја изворна исправа да означи дека регресот 
односно негативната разлика е исплатена 

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

Бр. 0948—632/1 
18 февруари 1966 годин? 

Белград 
Заменик 

Сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. p. 

105. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премија за суров памук во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/66), во спогодба 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК 

ВО 1966 ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на суров памук или вршат .откуп на 
суров памук од индивидуални земјоделски произ-
водители (во понатамошниот текст: корисникот на 
премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 
на Одлуката за определување премија за суров па-
мук во 1966 година (во понатамошниот текст: Од-
луката) со поднесување на барање за премија до 
Службата на општественото книговодство кај која 
имаат жиро-сметка. 

Корисникот на премијата има право на премија 
од точката 2 на Одлуката за сите количини суров 
памук од сопствено производство и за сите откупени 
количини на памук од производство договорено со 
индивидуални земјоделски производители, продаде-
ни и испорачани во 1966 година на работните орга-
низации што се занимаваат со преработка на памук, 
како и за сите количини преработени во свој погон. 

2. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

4 1) фактура односно копија на фактурата- за 
продажбата на суров пал!ук; v 

2) доказ за испораката на суров памук (товарен 
лист, отпратница или слично); 

3) сврја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот, дека испорачаниот суров памук 
потекува од сопствено производство односно дека 
е откупен од производство договорено со индиви-
дуални земјоделски производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за количините на продадениот и испора-
чаниот суров памук по класи, изразени во кило-
грами, како и износ на премијата за 1 килограм и 
за вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата суровиот памук од 
сопствено производство или од откуп на договорено 
производство го употребил за преработка во свој 
погон, а пресметувањето не го врши по пат на фак-
тура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, 
прилага потврда потпишана од директорот односно 
управникот, дека суровиот памук го употребил за 
преработка во свој погон. Во потврдата треба да се 
внесат податоци за количините на суров памук по 
класи, употребен за преработка во свој погон. 

3. Како работни организации што се занимаваат 
со преработка на памук од точката 1 на Одлуката, 
се сметаат стопанските организации што се зани-
маваат со егремирање на памук. 

4. Кога Службата "на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 

на пресметувањето на премијата и документацијата 
е исправно, го одобрува износот на премијата во ко-
рист на жиро-сметка на корисникот на премијата, 
а на товар на сметката бр. 603-630-09 — Премии за 
суров памук 

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (товарен лист — 
отпратница), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и врз нив мора да биде втиснат 
печатот на корисникот на премијата, а оригинал-
ните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа 
точка, што се поднесува на увид, да означи дека 
премијата е исплатена. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Бр. 0948-633/1 
18 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

106 

Врз основа на членот 12 став 2 од Основиот за-
кон за утврдување на катастарскиот приход („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/64), директорот на Сојуз-
ниот завод за статистика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРИНО-
СОТ И ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА КАТАСТАР-

СКИОД ПРОХОД 

1. Евидентирањето на принбсот и цените на од-
делни земјоделски производи за кои се утврдува 
катастарскиот приход го вршат статистичките ор-
гани врз основа на единствената методологија што 
ја пропишал Сојузниот завод за статистика (мето-
долошки материјали, број 126, Београд, априла 1961. 
године. — Статистика површина и приноса пољо-
привредних култура). 

Евидентирање на приносот 
2. Евидентирањето на приносот на земјоделски-

те производи го вршат статистичките органи на об-
разецот ПО-32 — Остварени приноси на рани посеви 
и овошје и на образецот ПО-33 — Остварени прино-
си на доцни посеви, овошје и грозје. 

Евидентирањето напосеаните површини го вршат 
статистичките органи на образецот ПО-22 — Повр-
шини и насади на крајот на пролетната сеидба. 

3. Со евиденцијата од точката 2 на ова упатство 
се опфатени следните земјоделски производи: 

1) жито: пченица, рж, јачмен, овес, ориз, пчен-
ка, леќа, елда и друго жито; 

2) индустриско растение: лен, коноп, памук, ше-
ќерна репка, цикорија, хмел, индустриска пиперка, 
сончоглед, маслодајна репка, соја, рицинус, афион, 
тутун, сирак, кикирики и друго индустриско рас-
тение; 

3) градинарско растение: компир, морков, кро-
мид, лук, грав, грашок, зелка и кел, домати, зелена 
пиперка, дињи и лу беници, јаготки, малинки и дру-
го градинарско растение; 

4) крмно растение за добиток: детелина, луцер-
ка, граорица, пченка за крма, репка за добиток, ме-
шаница на трева и друго крмно растение, како и 
сено оД ливади и пасишта; 

5) овошје и грозје. 
4. Статистичките податоци за приносите од рас-

тгггелно производство (површини, број на стеблата! 
на овошје, број на пењушките на винова лоза за 
индивидуалните земјоделски стопанства се добиваат 
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според методата на процена. Процената се врши по 
проценбените подрачја. 

За проценбено подрачје се смета, по правило,, 
катастарска општина, односно две или повеќе ка-
тастарски општини во состав на иста катастарска 
околија. 

Ако проценбено подрачје опфаќа повеќе катас-
тарски општини што се наоѓаат на територија од 
две или поќе околии, општинските односно окол-
и и т е статистички органи ќе извршат претходно 
разграничување на проценбените подрачја по катас-
тарските околии. 

Процената за едно или повеќе проценбени под-
рачја ја врши статистички проценител. 

5. Приносот за проценбени подрачја го проце-
нува статистичкиот проценител врз основа на лич-
ни забележувања и известувања добиени од инди-
видуални земјоделски производители, имајќи ги 

предвид одделни фактори што влијаат врз прино-
сот временски прилики, употреба на квалитетно се-
ме, ѓубрење, обработка и нега на посевите, влијание 
на растителните болести, и др.), како и врз основа 
на фактично добиениот принос на одделни индиви-
дуални земјоделски стопанства. 

6. Како принос се, смета просечниот принос на 1 
хектар пожнеана површина, односно на едно родно 
стебло овошје или една пењушка винова лоза. 

7. Вкупниот принос за проценбено подрачје се 
добива со множење на просечниот принос на 1 хек-
тар поживана површина односно родно стебло на 
овошје или пењушка винова лоза со бројот на хек-
тарите на пожнеаните површини, со бројот на род-
ните стебла на овошје или со бројот на пењушките 
на винова лоза-

8. Остварениот принос на земјоделските посеви 
претставува т. нар. амбарски принос, што е добиен 
по завршената жетва и вршидба односно берење, и 
сместен во амбар на индивидуалното замј одел еко 
стопанство (на пример, приносот на жито се иска-
жува како принос на зрно со нормална влажност, 
и тоа: за пченица со 13%, а за пченка со 14°/о 
влага). 

9. Остварениот принос на овошје и грозје е при-
носот на зрели плодови од сите родни стебла на 
овошје и пењушки на винова лоза, без оглед дали 
плодовите се собрани и искористени за исхрана и 
преработка или не се собрани. 

10. Податоците за приносот од растително про-
изводство што ги собрале статистичките органи за 
проценбените подрачја на територијата на една ка-
тастарска околија, се сведуваат за катастарска око-
лија на следниот начин: 

1) податоците за пожнеаните површини, за бро-
јот на родните стебла на овошје и за бројот на пе-
њушките на винова лоза — со собирање на соодвет-
ните податоци за проценбените подрачја што влегу-
ваат во состав на катастарската околија; 

2) податоците за вкупното производство на од-
делни производи — со собирање на податоците за 
производство по проценбените подрачја; 

3) просечните приноси на одделни производи — 
со делење на вкупниот принос од растително прои-
водство со вкупната пожнеана површина, со бројот 
на родните стебла на овошје односно со бројот на 
пењушките на винова лоза. 

11. Просечниот петгодишен принос за катастар-
ската околија односно за републиката (покраината) 
се добива со делење на вкупниот принос ^бд расти-
телно производство со вкупно пожнеаните површи-
ни, со бројот на родните стебла на овошје односно со 
бројот на п^њушките на винова лоза — за послед-
ните пет години. 

Евидентирање на цените 
12. Евидентирањето на цените на откупните зем-

јоделски производи го вршат статистичките органи 
на образецот Трг-31 — Месечен извештај на зем-
јоделските задруги за прометот на земјоделски про-
изводи, и на образецот Трг-32 — Месечен извештај 

за откупот на земјоделски производи од индивиду-
ални производители. 

13. Се евидентираат просечните годишни откупни 
цени по кои се врши откупот на земјоделски произ-
води од индивидуални земјоделски производители, 
а што служат за утврдување на катастарскиот 
приход. 

14. Просечните откупни цени на земјоделските 
производи се утврдуваат врз основа на податоците 
за количината и вредноста на земјоделските произ-
води откупени од индивидуални земјоделски про-
изводители, што земјоделските задруги и други сто-
пански организации овластени за вршење откуп од 
индивидуални земјоделски производители им ш 
доставуваат на статистичките органи. 

15. Ако со републички пропис се определи за 
одделни земјоделски производи во одделни подрач-
ја катастарскиот приход да се утврдува според 
цените што се формираат слободно на пазарот (член 
15 од Основниот закон за утврдување на катастар-
скиот приход), ќе се применат просечните годишни 
цени во продажбата на мало на „селанскиот пазар". 

Евидентирањето на просечните годишни цени во 
продажбата на мало на „селанскиот пазар" го вр-
шат статистичките органи на образецот Ц-11 — Цени 
на мало на земјоделските производи. 

Завршна одредба 
16. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 95/985 
25 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, е. р. 

107. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бени лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат југословенски стан-
дарди, издание 1965 година, со следните наслови 
и ознаки: 

Машки работни облеки. Големини 
и квалитет на изработката — — — 

Машка работна блуза. Големини 
и квалитет на изработката — — — 

Машки работни панталони. Голе-
мини и квалитет на изработката — 

Машки работен комбинезон. Го-
лемини и квалитет на изработката 

Машки работен мантил. Големини 
и квалитет на изработката — — — 

Работна облека за деца. Големини 
и квалитет на изработката — — 

Работна блуза за деца. Големини 
и квалитет на изработката — — — 

Работни панталони за деца. Го-
лемини и квалитет на изработката 

Работен комбинезон за деца. Го-
лемини и квалитет на изработката 

Работни мантил за деца. Голе-
мини и квалитет на изработката — 

JUS F.G1.300 

JUS F.G1.301 

JUS F.G1.30* 

JUS F.G1 303 

JUS F.G1.304 

JUS F.G1.350 

JUS F.G1.351 

JUS F.G1352 

JUS F.G1.363 

JUS F.G1.354 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1966 година. 

Бр. 10—1131/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

108. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА Н А ПО-

СТРОЈКИТЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Вентил ни одводници на пренапон. 
Технички услови и испитувања — JUS N.B2 050 

Инсталациону цевки и прибор. 
Избор на големината на цевките 
според бројот на сироводниците — JUS N.E 1.008 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1966 година. 

Бр. 15—1139/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р 

109. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ4', бр. 16/60 и 30/62),' директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИН-
СТАЛАЦИОНИ АВТОМАТСКИ ПР.ЕКИНУВАЧИ 

1, Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Инсталациони автоматски пре-
кинувач^ Технички услови и исцда-
TVB&H>a — — — — — — — — JUS N.E3.310 
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Инсталациони автоматски пре-
кинувачи за увртување во основата 
на оспоруваните Е27. Тип L. главни 
мери — — — — — — — — JUS N .ЕЗ.320 

Инсталациони автоматски пре-
кинувачи за увртување во основата 
на осигурувачите Е27. Тип Н. Главни 
мери — — — — — — — — JUS N.E3.321 

Инсталациони автоматски пре-
кинувач^ Калибарски прстења за 
прекинувачите од типот 'Н. Главни 
мери — — — — — — — — 

Вијачни приклучни стегалки. 
Главни мери — — — — — — 

Гилзави приклучни стегалки. 
Главни мери — — — — — — јхјѕ N.E3 356 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 16—1138/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот - завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

НО. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за .југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛО-

ЧИЧКИ ОД ТВРД МЕТАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Ознаки за примената на тврд 
метал за обработка со симнува-
ње на с т р у г а н ^ — — — — — JUS К.А9 020 

Прави листови на пили за ме-
тал. Технички услови за изработка 
и испорака — — — — — — JUS K.D1.010 

Алат за обработка на дрво. Ли-
стови на пили. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS K.D1.310 

Алат за обработка на дрво. Лис-
тови за лентави пили — — — — JUS K.D1.410 

Алат за обработка на дрво. Лис-
тови на кружни пили — — —' — JUS K.D1 450 

' 2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова р£*иение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен.дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1966 година. 

4. Југословенскиот стандард Ознаки за алати 
од тврди—метали — JUS К.А9 020, донесен со Ре-
шението за југословенските стандарди за бои за 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА* СФРЈ 

JUS N.E3 350 

JUS N.E3.355 
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обележуваше („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55), 
престанува да важи на 1 август 1966 година. 

Бр. 21—1137/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић с. р. 

3} Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1966 година 

Бр. 19—1132/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић с. р. 

111. 

Брз основа на членот 4 став t и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30;62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛОЧКИ 

ОД ТВРД МЕТАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Плочки од цврст метал за обра-
ботка со симнување на струганки. 
Технички услови за испорака — — JUS К.С1.160 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод зѕг стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 август 1966 година. 

Бр. 21—1134/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

112. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/ЌО и з0/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И « : 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДИН-

СТВЕНИТЕ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИТЕ 

1. Во издание. на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Единствени називи за пестици 
дите. Трета листа — — — — — JUS Н.В5.007 

Единствени називи за пестици-
дите. Четврта листа — — — — JUS Н.В5.008 

21. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

113. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди (.,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕО-

ЛОШКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Симболи и бои за означување на 
староста на карикираните единици JUS В.А4.051 

Ознаки за наоѓалиштата на фо-
сили — — — — — — — JUS В.А4.054 

Симболи, бои и ознаки за маг-
матски карпи — — — — — — JUS В,А4.055 

Симболи за минерали — — — JUS В.А4 057 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1966 година. 

Бр. 03—1136/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб В и т к о в и ќ е. р. 

114. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Ју1Ч>слове«скиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЗНА-
КИТЕ НА ДЕЛОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 
И ОБРАЧИ ЗА ТРКАЛА НА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Ознаки за заменливоста и соп-
ственоста на деловите на желез-
нички возила — — — — — — JUS P.F0.1Q0 

Обрачи за тркала на шински во-
зила од тесни, колосеци. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS P.F2.212 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиов завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1966 година. 

Бр. 21—1135/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Витковиќ е. р 

115-

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ4 ', бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЛАВИ 
ЗА РЕЖЕЊЕ НАВОИ, СТЕЗНИ ГЛАВИ И КЛУ-

ЧЕВИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Глави за режење навои на цевки. 
Форма, главни мери и технички у-
слови за изработка и испорака — JUS K.D6.420 

Стезни глави со три и четири 
челусти со федери за рачно стегање. 
Главни мери и технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS K.G3.300 , 

Клучеви за навртки и вијци. 
Технички услови за изработка и 
испорака — — — — — — — JUS K.G6.010 

Двострани отворени клучеви, од 
редот С — — — — — — — JUS K.G5.018 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1966 година. 

4. Југословенскиот стандард Технички прописи 
за изработка и испорака машински клучеви — 
JUS K.G5.010, донесен со Решението за југославен-
ските стандарди за машинските клучеви, одвива-
чите и рачките („Службен лист на ФНРЈ", бр 
62/52), престанува да важи на 1 август 19бб година. 

Бр. 21—1133/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

116, 

Врз основа на членот 4 став 4 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), ди-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ 

И НАВРТЕН 

1. Во издание на Југословнскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди; 

Вијци со шестострана глава, од 
фина класа на изработка, со фина 
навивме — — — — — — — JUS М.В1.057 

Виј ци со шестострана глава, од 
фина класа на изработка, со фина 
навивка по целата должина на сте-
блото — — — — — — — — j u s М.В1.058 

^ Виј ци со глава во формата на 
леќа, од фина класа на изработка 
со навивка по целата должина на 
стеблото — — — — — — — JUS М.В1.115 

Вијци со глава во формата на 
леќа, од средна класа на изработка JUS М.В1.118 

^ Вијци со глава во формата на 
леќа, од средна класа на изработка 
со навивка по целата должина на 
стеблото — — — — — — — JUS М.В1.117 

Вијци со впуштена глава, од 
фина класа на изработка, со навивка 
по целата должина на стеблото — JUS М.В 1.132 

Виј ци со »пуштена мала глава 
од фина класа на изработка, со на-
влака по целата должина на стеблото JUS М.В1.133 

Виј ци со впуштена глава, од 
средна класа на изработка — — JUS М.В 1.134 

Вијци со впуЈптена глава, од 
средна класа на изработка, со© на-
влака по целата должина на стеблото JUS М.В 1.135 

Виј ци со впуштена глава во 
формата на леќа, v од фина класа 
на изработка, со навлака по целата 
должина на стеблото — — — — JUS М.В1.142 

Виј ци со впу штека мала глава 
во формата на леќа, од фина класа 
на изработка, со навивка по целата 
должина на стеблото — — — — JUS М.В1.143 

Вијци со полутркалеста глава и 
врежанка, од фина класа на изра-
ботка, со навивка по целата должина 
на стеблото — — — — — — JUS М.В1.161 

Вијци со полутркалеста глава и 
врежанка, од средна класа на изра-
ботка — — — — — — — — JUS М.В1.162 

Вијци со полутркалеста глава и 
врежанка, од средна класа на изра-
ботка, со навој по целата должина 
на стеблото — — — — — — JUS М.В1.163 

Шестострани навивкш, од фина 
класа на изработка — — — — JUS М.В1.609 

Шест остра ни навивки, од фина 
класа на изработка, со фина на-
вивка — — — — — — — — JUS М.В1.610 

Ниски шесто страни навивки, од 
фина класа на изработка, со фин 
навој — — — — — — — — JUS М.В1.61Г 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое 0 
составен дел-од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на: 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 септември 1966 година 

Бр. 11—1358/1 
2*4 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 
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117. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди („Служ-
бени лист иа ФНРЈ1', бр. 167бО и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-

ИЗВОДИ ОД ДОБИТОК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Свињски солени тенки црева — 
Овчи солени тенки црева — — 
Говедски суви и солени кеси 

(слепи црева) — — 
Говедски суви и солени задни 

црева (кулари) — — — — — 
Говедски суви хранопроводи — 
Говедски суви бабулиња — — 
Свињски суви бабулиња — — 
Говедски солени мембрани — 
Говедски суви и солени тенки 

црева — — — — — — — — 
Говедски солени дебели (рамни) 

црева — — — — — — — — 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 август 1966 година. 

Бр. 07—1375/1 
24 февруари 1966 година 

Белград 

JUS Е.С9.010 
JUS Е.С9.012 

— — — JUS Е.С9.061, 

JUS E.C9.062 
JUS E.C9.063 
JUS E.C9.064 
JUS E.C9.066 
JUS E.C9.067 

JUS E.C9 068 

JUS E.C9.069 

118 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), ди-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕ-

МЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Кромид арпаџик — — 
Семе од пченица — — 
Семе од 'рж — — — 
Семе од овес (зоб) — — 
Семе од пченка — — 
Семе од грацнок — — — 
Семе од сончоглед — — 
Семе од коноп — — — 
Семе од шеќерна репка 
Семе од луцерка — — 
Семе од репка за добиток 

JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 

E.B1.024 
E.B4.010 
E.B4.011 
E.B4.013 
Е B4.014 
E.B4.018 
E.B4.027 
E.B4 037 
E.B4.044 
E.B4.157 
E.B4.175 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1967 го-
дина, освен стандардот за кромид арпаџик — JUS 
Е.В1.024 кој се применува од 1 јули 1966 година. 

Бр.07-1376/1 
24 февруари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизацију, 

Славољуб В и т к о в и ќ е. р. 
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О Б Ј А В А 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
КАНДИДАТОТ ИЗБРАН ВО ОПШТИНСКИТЕ 
СОБРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ 

СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Врз основа на членот 104 став 1 во врска со 
членот 155 од Законот за избооот на сојузните пра-
теници („Службени лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 43/64), 
Сојузната изборна комисија го i 

О Б Ј А В У В А 
ИМЕТО НА КАНДИДАТОТ ЗА ПРАТЕНИК ЗА 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИ-
НА ИЗАБРАН НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 91 — 
ПРОКУПЉЕ 

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 91 — Про-
купље утврди дека, врз основа на изборните акти, 
на 18 февруари 1966 година во општинските собра-
нија на подрачјето на Изборната единица 91 — 
Прокупље е избран кандидатот за пратеник за 
Сојузниот собор и тоа: Лазовиќ Радое Обрад, од 
Белград. 

Бр, 9 
23 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
Мирко Гвозденовиќ, е. р 

Заменик претседател, 
Владо Вуксановић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на * Правилникот за 
уредите и опремата на п ПОБИЛ ата за внатрешна 
пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/65) се 
потпаднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА 
НА ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

Во членот 37 став 2 точка 3 наместо зборовите: 
„патнички брод" треба да стојат зборовите: „пло-
вило за превоз на патници", а наместо зборот: 
„бродот" — зборот: „пловилото". 

Во членот 38 точката 3 треба да гласи: 
„3) пловило за превоз на патници — онолкав 

број појаси кој, заедно со другите средства што се 
наменети или можат да се користат за спасување, 
обезбедува спасување на сите лица на пловилото".,, 

Во членот 72 наместо зборот: „простории" треба 
да стои зборот: „постројки". 

Од Сојузниот секретара ат за сообраќај и врс-
ки, Белград, 23 февруари 1966 година. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
УР АДЛИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадим лист Социјалистичка Републике Сло-
веније4' во бројот 16 од 13 мај 1£65 година објавува: 

Одлука за измена на составот и за основање 
комисии на Собранието на СР Словенија: 

Одлука за основање и укинување некои посто-
јани одбори и комисии на Републичкиот собор на 
Собранието на Словенија; 

Заклучок за разрешување и избор на потпрет-
седатели на Собранието на СР Словенија; 

Избор на пратеници во Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина на СФРЈ; 

Заклучок за изборот на претседател и членови 
на Извршниот совет на Собранието на СР Слове-
нија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
на Собранието на СР Словенија за избори и име-
нувања; 

Заклучок за измена на Комисијата на /Собра-
нието на СР Словенија за огвштествен надзор: 

Заклучок за измена на составот на Законо-
давно-правната комисија на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за составот на Административната 
комисија на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за составот на Комисијата на Собра-
нието на СР Словенија за молби и жалби; 

Заклучок за измена на составот на Комиси-
јата на Собранието на СР Словенија за изработка 
на предлогот на постојаниот деловник на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок з а ^ з б о р о т на потпретседател на Ре-
публичкиот собор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за избор односно дополнение на по-
стојаните одбори и комисии на Републичкиот собор 
на Собранието на ^ЅР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за изработка на предлогот на постојаниот деловник 
на Републичкиот собор на Собранието на СР Сло-
венија; 

Заклучок за измена на составот на постојаниот 
одбор и комисија на Стопанскиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за изработка, на предлогот на постојаниот делов-
ник на Стопанскиот собор на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за измена на составот на постоја-
ниот одбор и комисија на Просветно-културниот' 
собор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за изработка на предлогот на постојаниот делов-
ник на Просветио-културниот собор на Собранието 
на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на постојаниот 
одбор и комисија на Социјално-здравствениот со-
бор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за избор на претседател и потпрет-
седател на Организационо-политичкиот собор на 
Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на постојаниот 
одбор и комисија на Организационо-политичкиот 
С#6ОЈР на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за изработка на предлогот на постојаниот деловник 
на Организаци^Ѕо-политичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Одлука за укинување на Комисијата на Извр-
шниот совет за приготвување на градивото за усо-
гласување на републичките прописи со Уставот; 

Решение за именување лучки капетан на Луч-
ката капетанија во Копер; 

Заклучок за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи со кои се здобиле 
осигурениците во 1961, 1962 и 1963 година, на ни-
вото на личните доходи во 1964 година. 

Во бројот 17 од 27 мај 1965 година објавува: 
Решение за разрешување шефот на Кабинетот 

на претседателот на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија; 

Наредба за височината на таксата за бажда-
рење на поморски чамци; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за пратеник на Просветно-културниот собор 
на Собранието на СЈ* Словенија во Изборната 
единиба 38 — Љубљана—Шишка II. 

Во бројот 18 од 3 јуни 1965 година објавува: 
Одлука за потврда на Завршната сметка на 

средствата на Резервниот фонд на СР Словенија 
за потребите на стопанските организации за 1964 
година; 

Заклучок за разрешување и именување гене-
рален директор на Општата стопанска банка на 
СР Словенија; 

Заклучок за разрешување републички секре-
тар во Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија; 

Заклучок за избор на судија на Окружен суд 
во Љубљана; 

Заклучок за избор на судии на окружните 
стопански судови; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
Борис Кидрич; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Пре-
шерновиот фонд; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
па СР Словенија за унапредување на културната 
дејност; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
на СР Словенија за унапредување на издавачката 
дејност; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
на СР Словенија за унапредување на производ-
ството и прикажувањето на филмови; 

Заклучок за разредување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
на СР Словенија за унапредување на земјодел-
ството; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
за патишта на СР Словенија; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Фондот 
на СР Словенија за нестопански инвестиции; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на собир-
ните резерви на стопанските организации; 

Одлука за укинување на Републичката коми-
сија за запишување на Народниот заем за обнова 
и изградба Скопје; 

Одлука за укинување на Комисијата на Извр-
шниот совет на Собранието на СР Словенија за 
работно време; 

Решение за престанок на Заедницата на прет-
пријатија на СР Словенија за промет на жито; 

Број 9 — Страна 173 Среда. 2 март 1966 



Среда, 2 март 1966 

Решение за овластување за разрешување по-
мошник републички секретар за правосудна управа 
и за именување помошник републички секретар 
за правосудство и општа управа; 

Решение за именување помошник на јавниот 
правобранител на СР Словенија. 

Во бројот 19 од 10 јуни 1985 година објавува: 
Решение за разрешување потсекретар во Ре-

публичкиот секретаријат за финансии; 
Решение за разрешување и именување главен 

републички инспектор.за шумарство; 
Решение за овластување за именување помош-

ник и советник на републичкиот секретар за про-
света и култура и за разрешување помошник 
републички секретар за школство; 

Решение за именување тројца претставници 
на општествената заедница во Советот на Заводот 
за испитување на материјали и конструкции во 
Љубљана. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

91. Основен закон за рударството (пречистен 
текст) — — — — — — — — — 145 

92. Уредба за примена на одредбите од Ос-
новниот закон за средствата на органите 
на управата за лични доходи на работни-
ците во дипломатски и конзуларни прет-
ставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — — — 160 

93. Уредба за основање Сервис за одржува-
ње на помошните објекти — — — — 161 

94. Уредба за укинување Советот за радио-
дифузија и телевизија — — — — — 161 

95. Одлука за распоредот и начинот на ко-
ристење на средствата од странски заеми 
за увезени земјоделски производи — — 162 

96. Одлука за употреба на средствата за из-
градба на складови на Дирекцијата за 
суровини за сместување и чување на сто-
ковните резерви на федерацијата — — 162 

97. Правилник за составување и поднесува-
ње на преглед на завршната сметка за 
1965 . година на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта — — — — — — — 162 

98. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за единствениот контен 
план на стопанските организации — —. 164 

99. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за постапката за издавање дозвола 
за пуштање во промет на средства за 
заштита на растенијата, за начинот на 
пакување и декларирање и за контрола 
на квалитетот на тие средства — — — 166 

100. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за условите под кои членови-
те на Сојузот на филателистите на Југо-
славија можат да вршат филателистичка 
размена на поштенски марки со странство 166 

Страна 
101. Наредба за задолжителна испорака на 

електролитен бакар, електролитен цинк 
во блок, кадмиум, цинк-лим, рафинирано 
олово во блок, сребро, алуминиум во блок 
и метална жива за потребите на Југосло-
венската народна армија во 1966 година 166 

102. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за маржите во прометот на стоки 
на големо и мало — — — — — — 167 

103. Наредба за поблиските услови И начи-
нот на користење на средствата за уна-
предување на земјоделството и шумар-
ството предвидени со сојузниот буџет за 
1966 година — — — — — — — — 167 

104. Наредба за постапката и условите за ост-
варување на регресот според одлуката 
за давање регрес при продажбата на веш-
тачки ѓубриња за потребите на земјодел-
ството и шумарството — — — — — 167 

105. Наредба за постапката и условите за ос-
тварување на премијата според Одлуката 
за определување премија за суров памук 
во 1966 година — — — — — — — 169 

106. Упатство за начинот на евидентирање на 
приносот и цените на одделни земјодел-
ски производи за кои се утврдува ката-
старскиот приход — — — — — — 169 

107. Решение за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија — 170 

108. Решение за југословенските стандарди од 
областа на електроенергетиката на по-
стројките — — — — — — — — 171 

109. Решение за југословенските стандарди за 
инсталациони автоматски прекршувани 171 

110. Решение за југословенските стандарди за 
плочички од тврд метал — — — — — 171 

111. Решение за југословенските стандарди за 
плочки од тврд метал — — — — — 172 

112. Решение за југословенските стандарди за 
единствените називи за пеетицидите — 172 

113. Решение за југословенските стандарди за 
геолошки ознаки и симболи — — — — 172 

114. Решение за југословенските стандарди за 
ознаките на делови на железнички вози-
ла и обрачи за тркала на шински возила 172 

115. Решение за југословенските стандарди за 
глави за режење навои, стезни глави и 
клучеви — — — — — — — — — 173 

116. Решение за југословенските стандарди за 
вијци и навртки — — — — — — — 173 

117. Решение за југословенските стандарди за 
производи од добиток — — — — — 174 

118. Решение за југословенските стандарди за 
семенски материјал — — — — — — 174 

119. Објава на Сојузната изборна комисија за 
кандидатот избран во општинските собра-
нија за пратеник за Сојузниот собор на 
Сојузната скупштина — — — — — 174 

Исправка на Правилникот за уредите и опре-
мата на пловилата за внатрешна пловидба 174 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1, Пошт. фах 226. 
— Директор и едглиопен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќ« бр, 1. — 

на Белградскиот графички завод. Белград 
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