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48. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗ-
НИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1982, 1983 

И 1984 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување средства за финансирање на Про-
грамата за изградба на југословенскиот дел од железнич-
ката пруга Титоград-Скадар во 1982, 1983 и 1984 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 31 јануари 1986 годи-
на. 

Пбр. 551 
31 јануари 1986 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД -

СКАДАР ВО 1982, 1983 И 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во називот на Законот за обезбедување средства за 

финансирање на Програмата за изградба на југословен-
скиот дел од железничката пруга Титоград - Скадар во 
1982, 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/82 и 14/84), по бројот: „1983" се брише: „и" и се додава 
запирка, а по бројот: „1984" се додаваат зборовите: „и 
1985". 

Член 2 
Во член 2 став 1 по бројот: „1984" се брише: „и" и се 

додава запирка, а по бројот: „1984" се додаваат зборовите: 
„и 1985". 

Член 3 
Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Делот од средствата што според одредбите на овој 

закон беше обезбеден за извршување на работите според 
Програмата, а не е потрошен, ќе се валоризира во 1986 го-
дина врз основа на полугодишните податоци од Сојузни-
от завод за статистика за движењето на цените на произ-
водите и услугите односно на цените на градежните услу-
ги во таа година". 

Член 4 
Во член 6 по бројот: „1983" се брише: „и" и се дадава 

запирка, а по бројот: „1984" зборовите: „година и да се уп-
латуваат до крајот на јуни наредната година", се замену-
ваат со зборовите: „и 1985 година и уплатуваат до 31 мај 
1986 година". 

Член 5 
Во Програмата за изградба на југословенскиот дел 

од железничката пруга Титоград-Скадар во 1982, 1983 и 
1984 година (по цените на ден 31. XII 1982 година), која е 
составен дел на Законот за обезедување средства за финан-
сирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел 
од железничката пруга Титоград-Скадар во 1982, 1983 и 
1984 година, се вршат следните измени и дополненија: 

„Во називот на Програмата по бројот: 1983" се бри-
ше: „и" и се додава запирка, а по бројот: „1984" се додава-
ат зборовите: „и 1985". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

49. 
Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалстичка 

Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 31 ја-
нуари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕ-
ТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И УРЕДУВАЊЕ НА 

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕТО „СРЕМСКИ ФРОНТ" 
1. Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ да 

биде учесник во склучувањето на Општествениот договор 
за обезбедување средства за изградба и уредување на спо-
мен-обележјето „Сремски фронт". 

2. Се определува Одборот за финансии на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да 
учествува во постапката за подготовка на овој општествен 
договор и, по постигната согласност со другите учесници, 
да го предложи текстот на предлогот на Општествениот 
договор. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 705 

31 јануари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Методи Антов, е. р. 
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50. 

Врз основа на член 30 ст. 1, 4, 5 и на член 49 став 2 од 
Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија, претседате-
лот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита и со сојузниот секретар за внатрешни работи, ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
.ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОВРШИНСКА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЛЕЖИШТАТА НА МИНЕРАЛ-
НИ СУРОВИНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за површинска експлоатација на лежиштата на 
минерални суровини (јаглен, метални и неметални мине-
рални суровини и битуминозни шкрилци), и тоа за: 

а) отворање, подготовка и површинска експлоатација 
на лежиштата; 

б) помошни работи; 
в) основни и помошни машини и постројки што се 

користат при површинска експлоатација; 
г) заштита од пожари. 

Член 2 
Под површинска експлоатација, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат дупчење, копање (рипување), 
натовар (дробење), транспорт и одложување на карпести 
маси. 

Член 3 
Ако подрачјето на површинскиот коп се наоѓа над 

местото на стара подземна експлоатација, со што би 
можела да се загрози сигурноста на работниците и по-
стројките на површинскиот коп, површинска експлоатаци-
ја може да се врши само под услов да се преземени мерки 
за откривање на местото на старата експлоатација и за от-
странување на опасности за нормална работа на по-
вршинскиот коп, како што се дупчење, геофизички методи 
за утврдување на шупливи простори, пополнување на 
шупливи простори и друго, според специфичните услови. 

Член 4 
При истовремена подземна и површинска експлоата-

ција на исто лежиште на минерални суровини, мораат да 
се предвидат мерки за спречување на опасности од одро-
нување и слегнување на теренот. 

Член 5 
Сите вдлабнатини на површинскиот коп, подлабоки 

од 1,25 т и со косини од 50° и повеќе, настанати поради 
слегнувања на маси или од рударски работи, мораат да 
бидат затрупани или оградени и обележани со табли со 
читливи и трајни натписи на предупредување. 

Член 6 
На доволна оддалеченост од горниот раб на по-

вршинскиот коп и од долниот раб на надворешното одла-
гал иште во работата мораат да се изградат сигурносни 
препреки (ограда, ендек, земјен насип) или да се постават 
табли со предупредување и со забрана на приод кон по-
вршинскиот коп односно кон надворешно го одлагалиште. 

Патиштата што ги пресекол површинскиот коп мо-
раат да бидат затворени со сигурна препрека (браник, на-
сип и др.), на безбедна оддалеченост од горниот раб на по-
вршинскиот коп. 

Член 7 
На приодите кон објектите на рудниците и на по-

стројките мораат да се постават табли со видливо испи-
шан текст за забрана на приод. 

Член 8 
Со машините и уредите на површинските копови 

смеат да ракуваат само лица што се за тоа оспособени. 

12. ДУПЧЕЊЕ НА МИНСКИ ДУПЧОТИНИ 
Член 9 

За минерски работи на површински копови се корис-
тат мински дупчотини. 

Минските дупчотини можат да бидат вертикални, ко-
си (паралелни на наклонот на етажот) и хоризонтални, со 
чекани за дупчење или со гарнитури за дупчење. 

Член 10 
Гарнитурите за дупчење во процесот на дупчењето на 

минските дупчотини мораат да бидат поставени на исчис-
тена површина во хоризонтална и стабилна положба. Ако 
според техничките карактеристики гарнитурите за дупче-
ње можат да работат под наклон, тие мора да се подаваат 
во стабилна положба. 

Ако наклонот на теренот е поголем од наклонот што 
го обезбедува стабилноста на гарнитурата за дупчење, по-
требната стабилност мора да се осигури на соодветен на-
чин. 

Член И 
Ако при дупчењето на првиот ред мински дупчотини 

гарнитурата за дупчење е поставена нормално на работ на 
егажот, уредот за транспорт мора да се постави во таква 
положба што гарнитурата во случај на самовклучување да 
се движи од работ на етажот. 

Член 12 
Ако гарнигурата за дупчење не работи, мора да се за-

солни на сигурно место што не е подложно на лизгање и 
кое не е загрозено од одронување на карпи. 

Член 13 
Гарнитурата за дупчење со системи со компримиран 

воздух за чистење на дупчотини, мора да има уред за соби-
рање на прав. 

Член 14 
Приборот за дупчење (прачки за дупчење, сврзници и 

др.) мора да биде поставен на соодветени постамента што 
оневозможуваат директен контакт со кал и прав и кои не 
можат да паднат. 

При продолжувањето на прачките за дупчење, 
сврзниците мораат да се подмачкуваат со соодветни мази-
ва. 

При вадење на шипките за дупчење, делот од колона-
та што останува во минската дупчотина мора да се при-
држува со специјален алат. 

Член 15 
За време на работата на гарнитурата за дупчење и за 

време на спуштањето и кревањето на катарката на гарни-
турата за дупчење, забрането е движење на луѓе во зоната 
на дејството на гарнитурата за дупчење, со исклучок на 
ракувачот и неговите помошници кои мораат да се наоѓа-
ат надвор од дофатот на катарката односно отстрана на 
катарката. 

Член 16 
Пред почнувањето на работата, мора да се провери: 

исправноста на сите витални уреди на гарнитурата за дуп-
чење да се подмачкаат сите места за кои тоа е определено 
со упатството за одржување на гарнитурата за дупчење и 
да се обезбеди потребен прибор за дупчење. 

Ако е студено времето, од воздушниот систем на гар-
нитурата мора повремено да се испушта кондензирана во-
да. 
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Член 17 
Гарнитури за дупчење чии гранични уреди и уреди за 

сопирање се неисправни, не смеат да се користат. 

Член 18 
Ако за дупчење како и за манипулација и транспорт, 

гарнитурите за дупчење користат електрична енергија ка-
белот за напојување со електрична енергија мора да се за-
штити од оштетување. 

Член 19 
За работа при намалена видливост (ноќ, магла и ел.) 

гарнитурата за дупчење мора да има осветлување. 

Член 20 
Ако со гарнитурата за дупчење или со чеканот за дуп-

чење се дупчи во близината на работ на етажот (заштитна 
ширина) или на скалите, во косината на етажот мора да 
постои осигурување од паѓање на гарнитурата. 

III. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛЕЖИШТЕТО И КОЛОТ 

Член 21 
Лежиштата на минерални суровини на кои ќе се 

врши површинска експлоатација мораат да бидат ис-
тражени заради утврдување дали постојат подземни води. 

Член 22 
На лежиштата на минерални суровини на кои при ис-

тражното бушење е утврдено дека постојат подземни во-
ди, мораат да се извршат хидрогеолошки работи, со кои 
ќе се дефинираат: структурата, простирањето, издашнос-
та и хидрауличната врска на водоносните слоеви со водо-
носни текови и колектори надвор од ограниченото експло-
атационо подрачје. 

Член 23 
Пред отворањето на површинскиот коп мораат да се 

утврдат податоци за височината, интензитетот и траењето 
на атмосферските врнежи. 

Член 24 
Од лежиштата на минерални суровини кои ќе се ек-

сплоатираат со површински коп, мораат пред започнува-
њето на работите да се регулираат речните текови и да се 
исушат акумулациите ако постојат. 

Член 25 
Отворање на површински коп чие лежиште е заводне-

то може да почне дури откако ќе се намали нивото на под-
земната вода во зоната на просторијата на отворање и от-
како ќе се обезбеди коефициентот на сигурноста (1,3) на 
косината на просторијата на отворањето. 

Член 26 
Лежиштата на минерални суровини чии подземни во-

ди имаат хидраулична врска со подземните или површин-
ските води што се надвор од границите на површинскиот 
коп, мораат да бидат заштитени така што да не постои 
можност на пробив на тие води во колот. 

Член 27 
Одводнувањето на површинскиот коп мора да им 

претходи на работите на експлоатација, за да се обезбедат 
услови за нормална работа. 

Член 28 
Ефектите од одводнувањето на лежиштето на мине-

рални суровини мораат постојано да се следат со набљу-
дување и снимање на нивото на водата. 

Член 29 
Подземните води што се црпат од лежиштето на ми-

нерални суровини мораат да се одведуваат надвор од по-
вршинскиот коп или во главниот водособирник, со помош 
на соодветни канали или цевоводи. 

Член 30 
Површинскиот коп мора да биде заштитен со канали 

од пробив на вода настанати поради атмосферски врнежи 
на сливните подрачја што гравитираат кон колот. Водата 
од заштитните канали мора да биде одведена надвор од 
работното подрачје на колот. 

Член 31 
Атмосферските врнежи на работното подрачје на ко-

лот мораат контролирано да се одведуваат до етажните 
водособирници или до централниот водособирник. 

Член 32 
Положбата и распоредот на каналите, ендеците и це-

воводите за одведување на вода, како и големината на ни-
вниот попречен пресек и падовите, мораат да бидат пре-
сметани на максимален приток на вода настанати поради 
од порои силни дождови во сливното подрачје. 

Член 33 
Сите водозаштитни објекти и објекти на одведување 

на водата, како на површината (околу колот), така и во ко-
лот, мораат да бидат исправни. 

Пумпната постројка и одводните цевки на површин-
скиот коп мораат да бидат заштитени од мраз. 

Член 34 
Устијата на окната, поткопот, нископот, истражните 

објекти, дупчените бунари и на други подземни објекти за 
одводнување мораат да бидат заштитени од пробив на по-
вршински води, а премините и приодите кон пумпните по-
стројки мораат да бидат безбедни и редовно проветрува-
ни. 

Член 35 
Главниот водособирник мора да биде така димензио-

ниран што да биде невозможно потопување на работи-
лницата на површинскиот коп. 

Приливот на површинските води од сливните по-
вршини што гравитираат кон откопниот простор се смета 
најмалку за 50-годишен изминат период. 

Како привремен водособирник може да се смета нај-
нискиот простор на површинскиот коп ако во тој простор 
не се наоѓа тешко подвижна опрема и други важни инста-
лации, и ако на повисоките етажи се наоѓаат доволни ре-
зерви на откриени минерални суровини кои овозможуваат 
нормално производство и во периодот на формирањето 
на привремениот водособирник. 

При димензионирањето на водособирникот мора да 
се земе предвид осумчасовниот прилив на вода. 

Член 36 
Главната црпна постројка мора да има најмалку еден 

резервен црпен агрегат. 
Ако главната црпна постројка се состои од поголем 

број агрегати, капацитетот на резервните агрегати мора 
да изнесува најмалку 30% од максимално потребниот ка-
пацитет на постројката. 

Член 37 
Заводнетото земјиште на кое е предвидено одлагање, 

мора пред почетокот на одлагањето да се исцеди. 
Нивото на подземната вода на земјиштето на одлага-

лиштето мора да биде под нивото на контактот на најнис-
киот етаж на одлагалиштето и земјиштето. 
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Член 38 
Одлагалиштето мора да биде заштитено од пробив 

на површински води и атмосферски врнежи што се слева-
ат од подрачјето надвор од одлагалиштето. 

Одлагалиштето мора да се одводнува. 
Член 39 

Сите технички објекти што му припаѓаат на по-
вршинсиот коп мораат да бидат заштитени од пробив на 
површински води. 

Член 40 
Водите што се отстрануваат од површинскиот коп 

или од окното за одводнување мораат претходно да се ис-
питаат за да се установи дали содржат штетни примеси. 

IV. ПРОВЕТРУВАЊЕ НА КОЛОТ 
Член 41 

На сите места на кои се задржуваат или минуваат лу-
ѓе, мора да биде обезбедено такво проветрување што 
содржината на кислородот во воздухот да не биде помала 
од 20 зафатнински проценти. 

Член 42 
При изградбата на објектите на експлоатационото 

поле на површинскиот коп (како што се објекти за дроби-
лични постројки, сепарации, агломерации, топлани и сл.) 
кои емитираат во атмосферата прав и штетни гасови, мо-
ра да се води сметка за тоа во однос на површинскиот коп 
тие да бидат поставени во спротивна положба од преовла-
дувачката насока на ветрот во тоа подрачје. 

Член 43 
Заради најголемо можно природно проветрување на 

површинските копови и спречување на создавање зона на 
застој на ветрот, развојот и експлоатацијата на етажите на 
површинските копови мораат да бидат рамномерни. 

Член 44 
На површинските копови со извори на штетни гасови 

(автомобилски транспорт, минерски работи, пожари и ел.) 
мораат да се земаат мостри на воздух заради определува-
ње на содржината на штетни гасови, и тоа најмалку двапа-
ти годишно (во зимскиот и летниот период), како и по се-
која промена на технолошкиот процес. 

Мостри на воздух заради определување на содржина-
та на штетни гасови се земаат на местата на кои луѓето се 
задржуваат или движат. 

Член 45 
На површинските копови со извори на прав, на сите 

работни места, мораат да се земаат мостри на воздух за-
ради определување на присуството на прав најмалку два-
пати годишно. 

Член 46 
Ако со испитување се утврди дека концентрацијата 

на штетни гасови и агресивен прав е поголема од макси-
мално дозволената концентрација, работата на површин-
скиот коп мора да се запре додека концентрацијата не се 
сведе во дозволени граници. 

Член 47 
На површинските копови на кои е утврдено дека кон-

центрацијата на штетни гасови и прав е поголема од мак-
симално дозволената концентрација, мораат на местата 
на кои тие се емитираат во атмосферата на површинскиот 
коп да се користат средства за нивно сузбивање. 

Ако со примената на тие средства не се намалува 
концентрацијата на штетни гасови и прав до максимално 
дозволената концентрација, кабините на багерот, меха-
ничките натоварувачи, камионите, гарнитурите за дупче-
ње и на друга механизација, мора да се изолираат и во нив 
мора да се доведе пречистен воздух. 

Ако и по тие мерки концентрацијата на штетни гасо-
ви и прав не се намали до дозволената граница, работата 
на тие места мора да се запре. 

Член 48 
Исправноста и ефикасноста на средствата и 'опремата 

за сузбивање на штетни гасови и прав мораат редовно да 
се контролираат. 

Член 49 
За да се намали таложењето на прав не етажните па-

тишта, во сушен период, транспортните патишта мораат 
да се полеваат со вода или со други средства за врзување 
на прав. 

Член 50 
Опремата за работа при чие користење се создава и 

издвојува штетен прав, мора да биде снабдена со уред за 
отстранување на тој прав. 

Уредите за отстранување на прав на опремата за ра-
бота мораат да бидат поврзани со сопствениот или цен-
тралниот систем на вентилација. 

Шмукалните капи и уредите за отстранување на прав 
(отпрашувачи) не смеат да го отежнуваат користењето на 
опремата за работа и мораат да бидат изведени така што 
да можат да се симнуваат заради чистење, подмачкување 
и поправка. 

Системот за отпрашување во склопот на опремата за 
работа мора да биде поврзан со уредот за пуштање во по-
гон, така што опремата за работа да може да се пушти во 
погон со истовремено дејствување на системот за одведу-
вање на правот. 

Член 51 
Кога се во прашање дробилични постројки, на нато-

варио растоварните места, на местата за пресипување на 
ископаната маса од транспортер во транспортер, во затво-
рена просторија и при класирање, полнење или некое 
слично третирање на минерална суровина и откривка, 
местата за издвојување на прав мораат да бидат изолира-
ни од атмосферата со шмукални капи. 

Член 52 
При рачно одбирање на минералната суровина на 

транспортери може во сушниот период суровината да се 
оросува со вода или можат да се користат други средства 
за сузбивање на правот. 

Член 53 
Ако при складирањето на растресити материјали на 

отворен простор концентрацијата на штетен прав е пого-
лема од максимално дозволената концентрација, мораат 
да се преземат мерки за намалување на правот - со прска-
ње со вода или со некое друго средство. 

Член 54 
Во длабочинските делови на површинските копови, 

механизацијата со мотори со внатрешно согорување може 
да се применува само ако е снабдена со пречистувач на 
штетни гасови. 

Член 55 
Ако на порвшинскиот коп се утврди дека концентра-

цијата на штетни гасови е поголема од дозволената кон-
центрација и дека таа не може да се намали по природен 
пат (со проветрување), мора да се воведе вештачко про-
ветрување на колот. 

V. ОСВЕТЛЕНИЕ 

Член 56 
Сите места на работа на површинскиот коп и механи-

зацијата мораат да бидат осветлени. 
Јачините на осветленоста, зависно од подрачјето и 

видот на работата е наведена во табелата бр. 1. 
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Реден 
број 

Подрачје и вид на работа Нај-
мала 
освет-

ле-
ност 
(1 х) 

Табела бр. 1 

Површина 
во која се 
нормира ос-
ветленоста 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12. 

Место на работа на ма-
шините 
(осветленоста мора да 
биде распространета на 
сите места по височината 
и длабочината на работа-
та на машината) 
Места на рачна работа 

Места на растовар на ис-
копана маса од камиони 
(осветленоста се обезбе-
дува на ниво на осветле-
ната површина) 
Места на работа на бул-
дожер 

Подрачје на дупчење и 
минирање 

Кабина на машините (на 
височина 0,8 ш од подот) 
Јаловиште, во подрачјето 
на изведувањето на рабо-
тите 
Пешачки патеки меѓу 
етажот и пешачки патиш-
та 
Станица за снабдување 
со гориво 

Места за депонирање на 
руда и концентрати 
Транспортери на местата 
на рачно одбирање на ру-
да 
Скали за премин од етаж 
на етаж 

5 

10 

10 
3 

10 

10 

30 

2 
10 

50 

3 

хоризонтал-
на 
вертикална 

хоризонтал-
на 
вертикална 
хоризонтал-
на 

ниво на по-
вршината на 
гасениците 
или тркала-
та 
вертикална 
хоризонтал-
на 
хоризонтал-
на 

хоризонтал-
на 

хоризонтал-
на 
хоризонтал-
на 
вертикална 
хоризонтал-
на 

транспортер 

VI. СТАБИЛНОСТ НА КОСИНИТЕ НА ПОВРШИН-
СКИОТ КОП И ОДЛАГАЛИШТАТА 

Член 57 
Лежиштата на минерални суровини што ќе се експло-

атираат со површински коп мораат да бидат претходно 
истражени во поглед на геомеханичките и хидрогеолош-
ките карактеристики на карпестите маси и на корисната 
суровина. 

Член 58 
Пред отворањето на површинскиот коп мора да се 

провери геомеханичката стабилност за косините на објек-
тите за отворање на колот, работната и завршната косина 
на колот, работната и завршната косина на одлагалиште-
то и носивоста на подлогата на одлагалиштето. 

Бројот на профилите на кои мора да се провери ста-
билноста мора да биде усогласен со промените на струк-
турата на материјалот, наклонот на слоевите и заводне-
тоста, како и со побитните промени на геомеханичките 
каратеристики на земјиштето. 

Член 59 
По должината на проектираната оска на просторија-

та за отворање на колот, земјиштето мора да биде детал-
но испитано со доволен број геомеханички истражни ра-
боти. 

Степенот на сигурноста на одделни параметри мора 
да изнесува најмалку 75% (цврстина на смолкнување). 

Член 60 
При реконструкција на површинскиот коп или изме-

на на технологијата на откопувањето, мора одново да се 
провери геомеханичката стабилност за сите промени во 
однос на отворањето на колот. 

Член 61 
Сите пресметки на стабилноста и носивоста врз ко-

лот и одлагалиштето мораат да се изведуваат со сметков-
ни параметри што произлегле од деталната анализа на 
природните услови на работната средина. 

Оцената на критериумите на факторот на сигурноста 
мора да се заснова врз познавање на степенот на ис-
траженоста, степенот на сигурноста на сметковните пара-
метри и карактеристиките на технолошкиот процес на ек-
сплоатацијата (континуелни, дисконтинуелни или комби-
нирани методи на откопување, транспортирање и одлага-
ње). 

Притоа се оценуваат и усвојуваат парцијалните и оп-
штите коефициенти на сигурност Р, според табелите бр. 2, 
3, 4 и 5. 

За пресметка на носивоста, кршењето на подлогата, 
оптоварувањето и стабилноста на работните и завршните 
косини во меки карпи, се користат вредностите на парци-
јалните коефициенти на сигурност, според табелата бр. 2. 

Табела бр. 2 

Показател Коефициент на си-
гурност 

Р 

Триење (!§•/>) 1,2 до 1,8 

Кохезија (е ј ) 2,0 до 3,0 

Триење и кохезија 1,5 до 2,5 

Земјен притисок 1,0 до 1,5 

Статичко оптоварување 1,0 до 1,05 

Динамички ефект од триење 
с!уп) 

1,2 до 1,4 

За пресметка на стабилноста на одделни косини, на 
системите на косини и на завршните косини во меките 
карпи на колот, се користат вредностите на коефициентот 
Р според табелата бр. 3. 

Табела бр. 3 

Показател Коефициент на си-
гурност 

Р 

1 2 

Работни косини што се менуваат 
еднаш месечно 

1,0 до 1,1 

Работни косини на кои се движи 
механизацијата и транспортот 

1,1 до 1,15 

Систем на работни косини кога ра-
боти механизација и кога се врши 
транспорт 

1,15 до 1,20 

Косини што имаат подолг век на 
траење, бочни и завршни косини 

1,30 

Засени на отворање во зависност 
од сложеноста на геолошките ус-
лови и технологијата на откопува-
њето 

1,1 до 1,5 

Работни етажи, при премин преку 
зоната на стари работи и други 
подземни простории 

1,20 до 1,50 
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За пресметка на стабилноста на поединечни косини, 
на системите на косини и на завршните косини за меки 
карпи на одлагалиштето се користат вредностите на кое-
фициентот на сигурност Р, според табелата бр. 4. 

Табела бр. 4 

За пресметка на стабилноста на поединечни работни 
косини, на системите на косини и на завршните косини за 
цврсти карпи на површински копови и одлагалишта, се 
користат вредностите на коефициентот на сигурност Р 
според табелата бр. 5. 

Стабилност на работните и завршните косини на етажот 
Член 62 

Работните косини на етажите мораат да бидат изра-
ботени со наклони кои обезбедуваат краткорочна стабил-
ност. Коефициентот на сигурност на челната или бочната 
работна косина се определува според критериумите ут-
врдени за таков вид косина според табелите бр. 2 и 3 на 
овој правилник. 

Член 63 
Ако со откопната механизација не може да се израбо-

тува косина со наклон кој ги обезбедува коефициентите на 
сигурност, мора да се намалува височината на етажот, та-
ка што откопната мехенизација да работи со ограничен 
агол на наклон или со наклон кој обезбедува утврден кое-
фициент на сигурност. 

Член 64 
Откопнага механизација со која се врши откопување 

во длабочината работа, мора при работата да се наоѓа на 
растојание од горниот раб на косината кое ја обезбедува 
нејзината сигурност. 

Растојанието на откопната механизација од горниот 
раб на етажот мора да се пресметува врз основа на геоме-
ханичките карактеристики на материјалот на етажот и на 
динамичкото оптоварување на механизацијата и мора да 
се наоѓа надвор од зоната на можното одронување со по-
требен коефициент на сигурност според табелата бр. 2 на 
овој правилник. 

Член 65 
Транспортните средства и патиштата на подвижните 

транспортерни средства и помошна механизација на 
етажната рамнина мораат да бидат лоцирани надвор од 
зоната на одронување на етажната косина. 

Член бб 
Завршната косина на етажот се изработува на бочни-

те граници (страни) на површинскиот коп и претставува 
челна косина при работа во блок, односно бочна косина 
при работа во фронт. 

Ако во етажните рамнини на завршната косина се 
врши транспорт на откопани маси или механизација, кое-
фициентот на сигурност на завршната работна косина мо-
ра да биде пресметан според табелата бр. 2 на овој пра-
вилник. 

Стабилност на работните и завршните косини на колот 

Член 67 
Работната косина се наоѓа на работната површина на 

колот. 
Наклонот на оваа косина се мери.со наклонот на за-

мислената рамнина (линија), повлечена од подножјето на 
најнискиот егаж до горниот раб на највисокиот етаж. 

Коефициентот на стабилност на оваа косина мора да 
биде во согласност со податоците од табелата бр. 3 на овој 
правилник. 

Наклонот на работната косина посебно се проверува 
за минералната суровина, а посебно за откривката. 

За сите промени во структурата и геомеханичките ка-
рактеристики на материјалот, мораат да се определат со-
одветни наклони на работните косини. 

Член 68 
Ако некоја од етажните рамнини значително е поши-

рока од другите, мора да се проверува стабилноста на 
парцијалната работна косина на етажот над и под таа 
рамнина. Коефициентот на стабилност на тие парцијални 
работни косини мора да изнесува најмалку 1,3 (надвор од 
пресметаните параметри). 

Член 69 
Наклонот на работната косина мора да се контроли-

ра секои шест месеци. 
На површинските копови чие земјиште има мала 

вредност на аглите на внатрешното триење и кохезијата, 

Табела бр. 5 

Показател Коефициент на си-
гурност 

Е 

а) За коп 
Работни косини на парцијални 
етажи 1,0 до 1,05 

Работни косини на систем на 
етажи 

1,05 до 1,10 

Систем на работни етажи со тран-
спортни патишта 

1,15 до 1,20 

Завршни косини на коп 1,30 до 1,50 

б) За одлагалиште 
Работни косини на парцијални 
етажи 1,05 до 1,10 

Работни косини на парцијални 
етажи и систем на косини 

1,10 до 1,15 

Завршни косини на одлагалиште 1,30 до 1,50 

Кршење на подлога и лизгање по 
подлога 

1,50 до 2,00 

Показател Коефициент на си-
гурност 

Е 

1 2 

а) Работни косини и системи на ко-
сини 
Во неврзани и мешовити меки кар-
пи со статичко оптоварување 1,0 до 1,05 

Во мешовити меки карпи со ста-
тичко оптоварување и земајќи во 
предвид кохезија 

1,05 до 1,10 

Во неврзани карпи со динамичко 
оптоварување и земајќи во пред-
вид (18Т<*УП) 

1,10 

Во неврзани и мешовити меки кар-
пи со динамичко оптоварување и 
земајќи во предвид 

1,15 

Во мешовити врзани меки карпи 
со динамичко оптоварување и зе-
мајќи во предвид 

1,20 до 1,25 

б) Завршни косини 
Поединечни косини, ако се работи 
на површината на колот 1,05 

Поединечни косини, ако повеќе не 
се одлага јаловина 

1,20 

Системи на косини и завршни ко-
сини ако површинскиот коп е над-
вор од погон 

1,30 

Завршни косини ако подлогата 
под наклон е поголема од 6° 

1,50 
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наклоните на работните косини мораат да се контролира-
ат еднаш во три месеци. 

Член 70 
Завршните косини се наоѓаат на страните на по-

вршинскиот коп на кои не се изведуваат работи. 
Наклонот на тие косини се мери со наклонот на за-

мислената рамнина (линија) повлечена од подножјето на 
најнискиот етаж до горниот раб на највисокиот етаж. 

Кога се во прашање површински копови на кои се 
врши експлоатација на минерални суровини чии I еомеха-
нички карактеристики значително се разликуваат од јало-
винските наслојки, наклонот на косината се мери само од 
подножјето на најнискиот етаж во јаловинските наслојки и 
тоа само ако минералните суровини се протегаат во пра-
вецот на завршната косина. 

Ако во завршната косина останува значително осла-
бен дел, на откоп на минерални суровини или откопување 
се врши од подинските серии чии геомеханички каракте-
ристики се слични, на површинските наклонот на за-
вршната косина се мери од подножјето на најнискиот 
етаж во колот. 

Коефициентот на стабилност на завршната косина 
мора да биде во согласност со вредностите од табелата бр. 
4 на овој правилник. 

Член 71 
Во текот на експлоатацијата, пред формирањето на 

завршната косина, со дополнителни истражувачки работи 
на отворените етажи мора да се зголеми сигурноста на ге-
отехничките параметри на 90% и да се провери стабилнос-
та на завршната косина. 

Член 72 
Наклоните на завршната косина на колот мораат да 

се проверуваат најмалку еднаш во текот на шест месеци. 

Член 73 
Сите завршни косини мораат на соодветен начин (на 

пример со канали) да се заштитат од дејството на по-
вршинските и подземните води заради спречување на ни-
вното влијание врз стабилноста на косините. 

Член 74 
За пресметка на стабилноста на етажот во цврста 

карпа мора да се изврши потребен обем на геомеханичко 
испитување. 

На мострите за геомеханичко испитување е потребно 
да се утврдат физичките, механичките и техничките свој-
ства на карпестите маси и нивните дисконтинуитет^ 

За димензионирање на косината се користат парамет-
рите на цврстината на карпата, земајќи го предвид степе-
нот на испуканост, дисконтиннуитетот и динамичниот 
ефект поради минирање. 

Член 75 
За правилна оцена на стабилноста мора да се утврди 

структурата на карпестата маса. 
Ако структурите испукале, мораат да се испитаат 

правците на пукнатините и нивната заводнетост. 
Ако структурите се слоевити мораат да се утврдат 

положбата, наклонот и геомеханичките својства на слое-
вите. 

Член 76 
Коефициентите на сигурност на етажната косина, на 

системите на косини и на завршните косини во цврста кар-
песта маса, мораат да одговараат на вредностите во табе-
лата бр. 5 на овој правилник. 

Член 77 
Од моментот на појава на деформација, косините мо-

раат визуелно и инструментално да се набљудуваат. За се-
која конкретна ситуација мора да се направи програма за 
организирано набљудување на појавата на деформација 
на косинитс. 

Стабилност на одлагали штето 

Член 78 
Висината, длабочината и наклонот на одлагалиште-

то мораат да бидат во согласност со параметрите што се 
определени со геомеханичка пресметка на стабилноста. 

Член 79 
Врз основа на геомеханичките и хидрогеолошките ка-

рактеристики на подлогата на која ќе се одлагаат маси и 
на карактеристиките на тие маси, мора да се провери 
кршењето на подлогата под оптоварување на одложените 
маси, да се изврши геостатичка пресметка на стабилноста 
на косините на проектираното одлагалиште, да се пресме-
та дозволеното оптоварување за механизацијата и да се 
определи минималното растојание на одлагалишната ме-
ханизација од работ на косината на одлагалиштето. 

Член 80 
Коефициентите на сигурност на работните косини на 

етажот на одлагалиштето и на системите на работните и 
завршните косини на одлагалиштето, мораат да одговара-
ат на вредностите во табелата бр. 4 на овој правилник. 

Член 81 
Ако е неопходно да се одложи маса на земјиште со 

поголемо оптоварување од пресметаното до кршење на 
подлогата, мораат да се извршат работи заради зголему-
вање на носивоста на подлогата до потребната големина 
(намалување на нивото на подземната вода во подлогата, 
подигање на одлагалиштето и др.). 

Член 82 
Ако земјиштето на кое се одлагаат маси е заводнето 

и подземната вода се наоѓа под притисок, пред почнување 
на одлагањето мора да се намали притисок на подземната 
вода до големина која го спречува пробивањето на вода во 
одложената маса. 

Заради стабилност на косината на најнискиот етаж на 
одлагалиштето, нивото на подземната вода мора да биде 
под контактот на одложените маси и подлогата. 

Член 83 
Подножјето на одлагалиштето мора да биде зашти-

тено од површински води. Планумите на одлагалиштето 
мораат редовно да се одводнува од атмосферски води. 

Член 84 
Наклонот на работната косина на одлагалиштето мо-

ра да се проверува најмалку двапати годишно. 

Член 85 
Ако етажната рамнина исклучително се оптовари, ка-

па на стабилноста на таа рамнина. 

Член 86 
Ако во подножјето на потенцијалното влијание на де-

формациите се наоѓаат поважни објекти, мораат да се пре-
земат посебни мерки на сигурност, да се организираат ви-
зуелни и инструментални набљудувања и да се преземат 
мерки за санирање. 

Член 87 
За санирање на лизгалиште е неопходно да се утврди: 
1) геолошките профили, со поделба на слоеви; 
2) оптоварувањата што дејствуваат во моментот на 

зарушувањето и траењето на тие оптоварувања; 
3) конструкциите на површината на кршот и евенту-

алната нејзина поделба на слободни и детерминирани де-
лови; 

4) отпорноста на земјиштето на смолкнување по 
должината на површината на кршот и на соодветни слое-
ви и зад тие површини; 

5) другите фактори што би можеле да влијаат врз 
промената на оптоварувањето и зарушувањето, како што 
се суфозија, термички фактори, врнежи ити. 
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VII. ОТКОПУВАЊЕ, НАТОВАР И ОДЛАГАЊЕ 

Механизирано откопување на откриена 

Член 88 
Откопувањето на откривка може да се врши само по 

технолошка шема, која мора да ги содржи следните еле-
менти: 

1) височина (длабочина) на етажот; 
2) широчина на блокот; 
3) положба на багерот (натоварувачот) во блокот во 

однос на транспортно™ средство и работната косина; 
4) технологија за изработка на бочната и челната ко-

сина; 
5) технологија за натовар во транспортното сред-

ство; 
6) работна положба на транспортното средство; 
7) нивелета на етажот. 

Член 89 
Височината на етажот мора да биде приспособена 

кон техничките карактеристики на машините и кон усло-
вите на работната средина. 

Член 90 
Ако бочните и челните работни косини на етажот не 

можат во целост да се приспособат кон условите на работ-
ната средина, технолошката шема мора да се приспособи 
кон дадените услови, со намалување на височината и дла-
бочината на етажот и широчината на блокот. 

Член 91 
Широчината на етажната рамнина зависи од ^ м е х а -

ничките особини на материјалот, од наклонот на етажот и 
од применетата механизација за отворање, откопување, 
натовар и превоз. 

Член 92 
Етажите не смеат да се поткопуваат. 

Натовар на откривката во транспортни средства 

а) Натовар во камиони 
Член 93 

За натовар во камиони мора да се изработи техно-
лошка шема, која мора да ги содржи следните елементи: 

1) траса за доаѓање на камионот за натовар; 
2) начин на маневривање и измена на камионот на 

местото на натовар; 
3) положба на камионот односно натоварувачот во 

однос на багерот, при натоварот; 
4) патека на свртувањето на камионот и на катарката 

на багерот со полна и празна лажица; 
5) височина на празнењето на лажицата. 

Член 94 
За натовар во камиони мора да се обезбеди сигнали-

зација за работа на натоварните машини и камионите. 

Член 95 
При механизиран натовар во камиони растојанието 

помеѓу камионите и натоварните средства мора да биде 
такво да се обезбеди рамномерен натовар на материјал. 

Натовар во камиони мора да се врши од бочната или 
од задната страна на камионот. 

Член 96 
Камионот не смее да се преоптовари преку дозволе-

ната граница на носивост. 

б) Натовар во вагони 

Член 97 
За натовар во вагони мора да се изработи технолош-

ка шема, која мора да ги содржи следните елементи: 
1) најмало отстапување на оската на колосекот од ра-

бот на косината на етажот; 
2) најмало и најголемо растојание на оската на коло-

секот во однос на натоварното средство; 
3) редослед и начин на натовар на вагонот; 
4) височина на празнењето. 

Член 98 
За натовар во вагони мора да се изработи упатство, 

кое мора да содржи: 
1) сигнализација и сигнали за поставување, движење 

при натовар и завршување на натоварот на вагонот - од-
носно возот; 

2) начин и распоред на натоварот на вагонот; 
3) патека на движењето на натоварното средство во 

однос на локомотивата на возот; 
4) положба на контактниот вод во однос на натовар-

ните средства и возот. 

в) Натовар на транспортер со лента 

Член 99 
За натовар со багери со континуирана работа, на 

транспортери со лента мора да се вгради уред за прием, 
насочуање на материјалот и спречување на расипувањето. 

Член 100 
За натовар со машини со дисконтинуирана работа на 

транспортерите со лента мораат да се вградат уреди со 
кои ќе се обезбеди рамномерно додавање материјал на 
транспортерот и ќе се спречи растурање на материјалот 
на натоварното место и додавање на транспортерот пого-
леми парчиња отколку што е дозволено. 

Член 101 
За натовар на транспортери со лента мора да се пред-

види соодветна сигнализација и да се изработи упатство 
за постапка при работата. 

Член 102 
Часовните капацитети на транспортерот и багерот 

мораат да бидат усогласени. 

г) Натовар на конзолни одлагани, самоодни транспортери 
и транспортни мостови 

Член 103 
Материјалот се натоварува на конзолни одлагачи, са-

моодни транспортери и транспортни мостови исклучиво 
со механизација со континуирано дејство. 

Член 104 
Часовниот капацитет на механизацијата за одлагање 

на материјал мора да биде усогласен со капацитетот на 
откопната механизација. 

Член 105 
За натовар на конзолни одлагачи, самоодни тран-

спортери и транспортни мостови, мора да се предвиди со-
одветна сигнализација и да се изработи упатство за по-
стапка при работата. 

Одлагање на јаловина 

Член 106 
Јаловината мора да се одлага на одлагалиште што е 

подготвено за тоа. 
Јаловина може да се одлага со камиони, вагони, тран-

спортери, одлагачи и со директно префрлање на материја-
лот. 

а) Одлагање на јаловина со камиони 

Член 107 
За одлагање на јаловина со камиони мора да се изра-

боти упатство и технолошка шема, која мора да ги 
содржи следните елементи: 

1) траса за приод на камионот до работ на одлага-
лиштето; 

2) начин на маневрирање и празнење на камионот; 
3) гранична линија на приодот на камионот до работ 

на одлагалиштето; 
4) патека за свртување на камионот по празнење на 

сандакот; 
5) начин и механизација за планирање на одлагалиш-

тето. 
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б) Одлагање на јаловина со вагони при примена на бул-
дожери, багери лажни ари, багери дреглајни или одлагани 

Член 108 
За одлагање на јаловина со вагони мора да се израбо-

ти упатство и технолошка шема, која мора да ги содржи 
следните елементи: 

1) положбата на оска на колосекот во однос на маши-
ната за одлагање; 

2) димензии и начин на изработка на канал за празне-
ње на вагонот; 

3) начин на празнење на вагонот, технологија на 
празнење на каналот и одлагање на јаловината; 

4) основни геометриски елементи на етажот на одла-
галиштето; 

5) положба, вид и технички карактеристики на маши-
ните за одлагање. 

в) Одлагање на јаловина со примена на одлагани со тран-
спорта лента, мостови и транспортери со лента 

Член 109 
За одлагање на јаловина со примена на одлагачи со 

Транспортна лента и мостови мора да се изработи упат-
ство и технолошка шема, која мора да ги содржи следните 
елементи: 

1) траса и нивелета на транспортерот и одлагачот со 
транспортна лента; 

2) технологија на работата на одлагалиштето; 
3) основни геометриски елементи на етажот на одла-

галиштето при височинска и длабочинска работа; 
4) димензии и приемна способност на одлагалиште-

то; 
5) положба на одлагачот во однос на транспортерот 

и на работ на планумот на етажот на одлагалиштето, што 
мора да биде усогласен со геомеханичките карактеристи-
ки на работната средина и со проверена стабилност спре-
г а геомеханичките карактеристики на одлагалиштето. 

Член 110 
Ако се превезува јаловина со транспортери со лента 

директно до местото на одлагањето, на одлагалиштето 
мора да се изработи посебна носечка конструкција за 
транспортер на која мора да се наоѓа и посебна патека за 
надзор и регулирање на одлагањето. 

г) Одлагање на јаловина со метод на директно префрлање 
на масата во откопниот простор 

Член 111 
Одлагање на јаловина со метод на директно префрла-

ње на масата се применува при откопување на јаловина на 
етаж кој се наоѓа непосредно над покривот на минерална-
та суровина. Во тој случај се користат багери лажичари, 
багери дреглајни, конзолни одлагачи или мостови. 

Член 112 
Ако за работа на откопување, директно префрлање и 

одлагање на јаловина се користи багер лажичар мора да се 
изработи технолошка шема, која мора да ги содржи след-
ните елементи: 

1) траса на движењето на багерот и нивелета на 
етажната рамнина; 

2) положба на трасата во однос на блокот на етажот 
на откопувањето и одлагањето; 

3) димензии на блокот на откопувањето и одлагање-
то; 

4) начин на работа при разминување на багерот што 
работи на директно префрлање и багерот што работи на 
откопување на корисна супстанција. 

Член 113 
Ако се користи багер дрегајн за директно префрлање 

при длабочинска односно длабочинска и височинска рабо-
та, мора да се изработи соодветна технолошка шема. 

Член 114 
Јаловината може да се одлага со цевоводи - пневмат-

ски или хидраулично. 
При одлагање на јаловина материјалот од цевоводот 

не смее да продре во околината. 
При пневматско одлагање на јаловина мора редовно 

да се контролира температурата на цевоводот. 
При хидраулично одлагање на јаловина одлагалиш-

тето мора посебно да се подготви, мораат да се испитаат 
неговата стабилност и стабилноста на теренот, да се обез-
бедат услови јаловината или тињата од одлагалиштето да 
не продрат во околината или во водотеците. 

Откопување на корисна Супстанција 

Член 115 
За работа на откопување корисна супстанција мора 

да постои соодветна технолошка шема и работите мораат 
да се изведуваат во согласност со неа. 

Член 116 
Височината и широчината на откопниот етаж мораат 

да се приспособат кон техничките карактеристики на ма-
шините и кон условите на работната средина. 

Член 117 
Ако бочните и челните работни косини на етажот не 

можат во целост да се приспособат кон условите на работ-
ната средина, технолошката шема мора да се приспособи 
кон дадените услови, со намалување на височината и дла-
бочината на етажот и широчината на блокот. 

Ликвидација на етаж и на површински коп 
Член 118 

При ликвидација на етаж и на површински коп на от-
копните етажи се изработува работна косина според тех-» 
нолошката шема што е посебно изработена за тоа. 

Оставените етажни рамнини односно нивните широ-
чини, мораат да бидат доволни: 

1) да се обезбеди стабилна завршна косина; • 
2) да се овозможи отстапување на багерот; 
3) да се овозможи демонтажа на транспортните сред-

ства; 
4) да се овозможи пристап на помошна механизација 

и слободно движење на луѓе. 

VIII. МАШИНИ ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

Носечка конструкција и опрема 

Член 119 
Носечката конструкција на машините за површинска 

експлоатација мора да биде статички определена. 
Машините и опремата за површинска експлоатација 

мораат да им одговараат на прописите за југословенските 
стандарди. 

Член 120 
Кога се во прашање машини за површинска експлоа-

тација со шински уред за движење средното оптоварување 
на тркалата под една од главните потпирачки точки мора 
да биде во границите на дозволеното оптоварување за 
нормална работа, и тоа: 

а) за колосеци од шина Ѕ49 најмногу 18 ООО >Ј; 
б) за колосеци од шини Ѕ65 најмногу 25 ООО N. 
Притоа свиткувачкото напрегање не смее да биде по-

големо од 15 х 106 И/ш2. 

Член 121 
Кога се во прашање машини за површинска експлоа-

тација со гасеничен уред за движење, средниот специфи-
чен притисок врз земјиштето под возниот постамент на 
главната точка на потпирката мора да биде во границите 
на дозволената носивост на земјиштето. 
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Член 122 
Сите просторни, подот, покривот и облогите на ма-

шините за површинска експлоатација мораат да бидат од 
незапален материјал. 

Кабелските премини мораат да бидат наполнети со 
незапален материјал. 

Сигурносни уреди 
Член 123 

Машините за површинска експлоатација мораат да 
бидат опремени со следните уреди: гранични прекинува-
чи, заштитници од преоптоварување, сопирки и сигнални 
уреди (уреди за управување и уреди за акустични сигна-
ли). 

Член 124 
На машините за површинска експлоатација односно 

на групите машини што меѓусебно се поврзани во техно-
лошки синџир (ВТО систем) мораат да бидат поставени 
оптички и акустични сигнали за индикација и спогодува-
ње, и тоа на згодни места. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
машините со дисконтинуирана работа кои мораат да би-
дат опремени со акустична сигнализација. 

Член 125 
Командувањето со сигналните уреди е централно, а 

поединечно командување е можно само ако се управува со 
одделни погони во технолошкиот синџир (се однесува на 
ВТО систем). 

Член 126 
Машините со континуирана работа мораат да се̂  оп-

ремат со сигурносен уред за исклучување на машината 
ако тежиштето се помести. 

Член 127 
Возниот постамент кај машините за површинска ек-

сплоатација со шински уред за движење по поместливи ко-
лосеци мора да овозможи промена на растојанието меѓу 
крутата и зглобната потпирка. Промената на растојание-
то мора да биде ограничена со сигурносен уред. 

Член 128 
Машините за површинска експлоатација и механиз-

мите за движење мораат да се опремат со сигурносни уре-
ди или со сигурносни прекинувачи со кои се спречува неса-
кано движење. 

Член 129 
Куќиштата на граничните прекинувачи, на тастерите 

за премостување и на тастерите за случај на опасност мо-
раат да бидат означени со соодветна боја сообразно со 
својата функција, и тоа: 

Функција Боја 
Се стој! Црвена 

Врзен механизам стој! Бела 

Синцирник со кофички стој; 
ротор стој; или лажица стој! 

Бела со сина на пре-
чка црта 

Транспортер со лента стој! Бела со црвена на-
пречна црта 

Сигнален граничен прекину-
вач 

Зелена 

Премостување Жолта со ознака на 
распоредот 

Специјална функција Виолетова со ознака 
на функцијата 

Член 130 
Багерите со континуирана работа и одлагачите за по-

вршинска експлоатација мораат да бидат опремени со 
уреди за мерење на јачината на ветерот и со уреди за мере-
ње на надолжниот и напречниот наклон на машината во 
однос на хоризонталната рамнина. 

Член 131 
Механизмите за подигање на конзола (носач) со ро-

тор и лента за натовар мораат да бидат опремени со две 
сопирки, како и механизмите што се задвижуваат од ко-
мандиот пулт. 

Секоја сопирка мора да се изведе за сопирање при 
максимално оптоварување со соодветен коефициент на си-
гурност. 

Спирките мораат да дејствуваат во моментот на ис-
клучувањето на погонскиот мотор и механизмот мора да 
се запира без трегнувања и со што пократок пат на запи-
рање. 

Јажиња 

Член 132 
Јажињата што се движат преку валјакот не смеат да 

бидат споени со вплетување. 
На валјаците преку кои се движат јажињата мораат 

да се наоѓаат уреди за спречување исковување на јажиња-
та. 

Во крајната положба на барабаните за намотување на 
јажиња мора да се обезбеди простор за уште најмалку за 
две намотки на јажиња. 

Други уреди 

Член 133 
Пристапите на машините скалите, скалиштата, пре-

мините и слично на машините за површинска експлоата-
ција мораат да обезбедуваат сигурен премин. 

Техничко упатство за машини за површинска 
експлоатација 

Член 134 
За машините за површинска експлоатација мора да 

се изработи техничко упатство кое содржи: 
а) шеми или прегледни цртежи, услови за примена, 

конструкциски цртежи и статички пресметки; 
б) податоци за цврстината и стабилноста на машина-

та за пропишаните работни операции, монтажа и 
одржување; 

в) податоци за сигурносните уреди со цртежи (плано-
ви) за нивниот распоред, и функција; 

г) упатства за монтажа, ракување и надзор; 
д) упатство за одржување на машините и сигурносни-

те уреди. 

Член 135 
Кога се во прашање машини за површинска експлоа-

тација, чијшто горен дел е подвижен, мора сметковно да 
биде утврдена положбата на тежиштето што се контроли-
ра со испитување и за што се составува извештај. 

Сигнализација 

Член 136 
Основни сигнали кај машините за површинска ек-

сплоатација се: долг звук со сирена во траење околу три 
секунди (-) и краток звук со сирена во траење околу една 
секунда (•). Паузите меѓу звуковите на сирената траат око-
лу една секунда. За одделни операции се даваат следните 
сигнали: 

а) работата на машината почнува ; 
б) лентите, роторот или синџирникот на ведричарот 

се задвижуваат; 
в) возните механизми се задвижуваат -.; 
г) возилото е натоварено - ...; 
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д) машината се запира...; 
ѓ) опасност - . - . - . (1 минута). 
Одделни уреди за кои е даден сигнал се покренуваат 

најмалку 20 секунди од дадениот сигнал. 

Член 137 
Сигналите за пожарен аларм-мораат јасно да се раз-

ликуваат од другите сигнали. 

Член 138 
Таблите со сигнали мораат да бидат на видно место. 

Користење на машините за површинска експлоатација 

Член 139 
Во упатството за ракување мораат да се постават 

гранични технички вредности на машините во работа. 

Член 140 
На патеките за движење, на скалиштето и скалите на 

машините за површинска експлоатација не смеат да се 
држат односно складираат никакви предмети или матери-
јал. 

Член 141 
Секоја машина за површинска експлоатација мора да 

има сигурносно осветление или доволен број резервни 
.рачни батериски светилки за случај на прекин на струјата. 

Член 142 
Сите машини за површинска експлоатација мораат 

да имаат сопствено осветление. 

Ракување со машините за површинска експлоатација 

Член 143 
Машина за површинска експлоатација или одделни 

нејзини механизми можат да се пуштат во погон дури по 
давање определен сигнал и откако ќе помине определено-
то време. 

Член 144 
По запирањето на машината поради присилно исклу-

чување машината смее повторно да се пушти во погон ко-
га се отстрани причината за исклучување. 

Член 145 
Ако сигурносните и сигналните уреди на машината 

за површинска експлоатација се неисправни, машината не 
смее да се пушти во работа се додека дефектот не се от-
страни. 

Член 146 
Спојниците за преоптоварување и сигурносните спој-

ници не смеат да се дотеруваат над максималниот мо-
мент. 

Член 147 
Ако додје до оштетување на носечката конструкција 

кое може да влијае врз сигурноста на работата на машина-
та, нејзината работа мора да се запре. 

Машината може да ја продолжи работата откако ќе 
се отстрани оштетувањето. 

Член 148 
Напојните електрични кабли за машините за по-

вршинска експлоатација можат да се преместуваат само 
со средства што се предвидени за тоа. 

Контрола на машините за површинска експлоатација 

Член 149 
На почетокот на секоја работна смена мора да се про-

вери исправноста на сите сигнални уреди, на сопирките и 
на противпожарните уреди и да се прегледат јажињата. 

Член 150 
Исправноста на механизмот за дигање мора да се 

проведува еднаш неделно. 

Член 151 
На машините за површинска експлоатација со вгра-

дени дигалки исправност на дигалките мора да се прове-
рува еднаш месечно. 

Член 152 
Исправноста на граничните прекинувачи, сигурнос-

ните крајни прекинувачи, потегнувачките прекинувачи, 
уредите за мерење на јачината на ветерот, индикационите 
уреди и интерфонските постројки мора да се проверуваат 
тримесечно. 

Член 153 
По реконструкција, поправка или мирување на маши-

ната што траело подолго од три месеци, машините и уре-
дите за површинска експлоатација мораат детално да се 
прегледаат. 

Член 154 
Носечката конструкција на машината и носечките од-

делни машински елементи визуелно се прегледуваат секои 
три месеци, а секоја втора година генерално се проверува-
ат. 

Член 155 
Антикорозивното премачкување се проверува секоја 

втора година. Утврдената корозија мора веднаш да се от-
страни. 

Член 156 
За сите контролни прегледи од чл. 149 до 155 редовно 

се внесуваат податоци во соодветни книги. 

Измени, реконструкции и одржување на машините за по-
вршинска експлоатација 

Член 157 
Машините за површинска експлоатација мораат ре-

довно да се подмачкуваат. 
Подмачкување за време на работата се врши само 

ако не постои опасност од случаен допир на подвижните 
делови. 

Член 158 
Сите измени и реконструкции на носечката конструк-

ција на машините за површинска експлоатација или ре-
конструкциите што влијаат врз промената на оптоварува-
њето на машината или на нејзините делови мораат пре-
тходно сметковно да се докажат. 

Член 159 
За одржување на машините за површинска експлоа-

тација мора да се донесе упатство, кое содржи: 
1) постапка и начин на контрола на исправноста на 

сигурносните уреди; 
2) постапка и начин на контрола на исправноста на 

противпожарните уреди; 
3) постапка и начин на контрола на замената на дело-

ви; 
4) постапка и начин на контрола на носечката кон-

струкција; 
5) постапка за прием на машината по поправката и 

реконструкцијата. 

Транспорт на машини за површинска експлоатација 

Член 160 
За безбеден транспорт на машини за површинска ек-

сплоатација мораат претходно да се определат и подгот-
ват патишта што ги исполнуваат барањата во поглед но-
сивоста за одделни машини. 

Ако машини за површинска експлоатација мораат да 
се транспортираат преку одлагалишта или преку земјиш-
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те со мала специфична носивост, мора претходно да се ис-
пита и провери можноста за транспорт за секоја машина. 

Технички мерки на заштита од пожари на машините за по-
вршинска експлоатација 

Член 161 
На машините за површинска експлоатација не е до-

зволена употреба на печка со отворен пламен. 

Член 162 
Грејните тела мораат да бидат изведени така што 

горливите предмети да не можат да се запалат. 

Член 163 
Резервите на масла и мазива, во пропишана количи-

на, мораат да се чуваат во специјална просторија во затво-
рени и незапаливи садови. 

Член 164 
Памучните крпи мораат да се чуваат само во затворе-

ни и незапални садови. 
Употребните крпи не смеат да се чуваат во машина-

та. 

Член 165 
Загреаните и блокирани носечки валјаци на тран-

спортерите со лента мораат веднаш да се заменат. 

Помошни машини за површинска експлоатација 

Б у л д о ж е р и и с к р е п е р и 

Член 166 
Работа на булдожери е дозволена на наклони до 35°. 
Во текот на работата на булдожерот растојанието од 

работ на точката на гасеницата до работ на косината мора 
да изнесува најмалку 2 ш. 

Член 167 
При прегледот и подмачкување™ булдожерот мора 

да биде поставен на хоризонтална површина, моторот мо-
ра да се исклучи, а плугот мора да биде спуштен на зем-
јиштето. 

Во случај на дефект на наклони, мора да се обезбеди 
булдожерот под дејство на сопствената тежина да не тргне 
низ косината, а потоа мора во што пократок рок да се ос-
тави на безбедно место. 

Член 168 
За откопување на карпи со скрепери во коси и хори-

зонтални слоеви, зависно од карактеристиките на карпите 
и од други услови, мора да се изрботи шема за движење на 
скреперот во откопот и одлагалиштето. 

Член 169 
За време на работата на скреперот забрането е 

движење на луѓе во работната зона на скреперот. Забрана-
та мора да се истакне на табли, на видно место. 

Член 170 
Преглед и подмачкување на скреперот се врши само 

кога скреперот не работи. 

Член 171 
Погонското гориво и мазиво мораат да одговараат 

на утврдените карактеристики за тие машини. 

Член 172 
Мазивата се чуваат во затворени садови кои ги шти-

тат од продирање на прашина и други нечистотии. 
Мазивата од затворените садови се вадат со помош 

на специјални уреди кои повремено мораат да се чистат. 

Член 173 
Замена на одделни склопови, механизми и други ре-

монтно-монгажни работи на машините не е дозволена во 
непосредна близина на незаштитени електрични водови 
под напон. 

Член 174 
Ремонт и замена на одделни механизми на машините 

се дозволени само по блокирањето на механизмите што се 
ремонтираат и по нивното одвојување од погонскиот мо-
тор, како и на други елементи што влијаат врз безбеднос-
та. 

Член 175 
Рударските машини што се ремонтирани мораат 

пред пуштањето во работа да се испитаат, за што се соста-
вува извештај. 

IX. ТРАНСПОРТ СО КАМИОНИ (КАМИОНИ И ПА-
ТИШТА) 
Член 176 

На површинските копови сите патишта за транспорт 
со камиони можат да бидат постојани и привремени. 

Постојаните патишта (што го поврзуваат колот со 
одлагалиштата, депониите, објектите за подготовка на 
минерални суровини и до натоварниге станици) мораат 
да бидат изработени така што да одговараат на најголе-
мото оптоварување на транспортната механизација. 

Привремените патишта на етажите на површинскиот 
коп и на одлагалиштата и приклучоците со постојаните 
патишта не смеат да бидат оптоварени повеќе од носивос-
та на земјиштето. 

Член 177 
Постојаните патишта се изградуваат со една или со 

две коловозот ленти. 
Постојаните патишта со една коловозна лента мора-

ат да имаат проширувања за разминување. 
Постојаните патишта со една коловозна лента по кои 

редовно се движат луѓе мораат да имаат пешачка патека 
широка најмалку 1 ш. 

Член 178 
Нагорништата, широчините и полупречниците на 

кривините на постојаните патишта мораат да бидат усог-
ласени од техничките карактеристики на камионите зара-
ди безбеден транспорт. 

Член 179 
Минималната широчина на постојаните патишта со 

две коловозни ленти се определува зависно од габаритот 
на камионите, под услов најмалото растојание од најизда-
дениот дел на камионот до работ на подлогата да изнесу-
ва 1 ш, а растојанието помеѓу најиздадените делови на ка-
мионите во моментот на разминувањето најмалку - 2 т . 

Најмалата широчина на постојаните патишта со ед-
на коловозна лента мора да изнесува 1/2 од широчината 
на постојаните патишта со две коловозни ленти. 

Вкупната широчина на постојани ге патишта со две 
коловозни ленти се определува за секој површински коп 
според следниот образец: 

Ѕ « 2 В + 4 
каде што е: 
Ѕ - вкупна широчина на патот за камионски тран-

спорт со две коловозни ленти (без банкини и канали), во 
метри; 

В - максимална широчина на камионот, во метри. 

Член 180 
Проширувањето на постојаните патишта (Р) за ками-

о н е т транспорт во кривини (серпентини), продолжени 
серпентини, клучки и спирали, се пресметува: 

- за постојани патишта со две коловозни ленти Р = 
1,0 • В;-

за постојани патишта со една коловозна лента Р — 
0,5 • В. 
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Член 181 
Постојаните патишта за камионски транспорт во на-

пречен пресек на правите делници мораат да имаат накло-
ни на обете страни, кои изнесуваат: 

1) за профил прани патишта до 5%; 
2) за патни подлоги од толчен камен и чакал до 3%; 
3) за сите други видови подлоги до 2%. 

Член 182 
Полупречникот на кривините на патиштата што се 

градат во форма на серпентини, продолжени серпентини, 
клучки и спирали се одредува зависно од конструктивните 
карактеристики на камионите. 

Патните подлоги на кривините мораат да се изведу-
ваат со пад во правецот на полупречникот на кривината, 
со наклон до 6%. 

На правите делници на постојаните патишта за тран-
спорт со камиони што се изработуваат на коси терени со 
пад поголем од 30% подлогите мораат да се изработуваат 
со пад до 2% на спротивната страна од падот на теренот. 

Член 183 
Патиштата на етажите на површинскиот коп мораат, 

од надворешната страна да бидат обезбедени со земјени 
насипи високи најмалку 1 т за да се спречи паѓање на ка-
мионот низ косината. 

За одводнување на патната подлога за камионски 
транспорт дозволен е прекин на земјишниот насип во мак-
симална должина од 2 ш и на растојанија од најмалку 15 
ш по надолжниот профил на патот. 

Член 184 
Привремените (етажни) патишта се лоцираат така 

што нивната траса да не може да го загрози одронувањето 

Член 185 
Не е дозволено движење на камиони по магла ако ви-

дливоста е помала од 60 т и ако камионите не се опреме-
ни со соодветно светло за возење по магла, и во текот на 
интензивни атмосферски врнежи, како и во други случаи 
на намалена видливост (на пример, кога видливоста е по-
мала од патот на запирањето на камионот). 

Член 186 
По постојаните патишта е забрането без престигнува-

ње на камиони освен ако се во прашање за различни типо-
ви камиони и кога тоа престигнување може да се изврши 
без опасност. 

Член 187 
Ако нагорништето на патиштата за транспорт со ка-

миони е поголемо од 6% мораат да се остават делови на 
патиштата со нагорниште до 2% со најмала должина од 30 
т , на растојание најмногу од 600 т . 

Член 188 
Во зима постојаните и привремените патишта мора-

ат редовно да се чистат од снег и мраз, а деловите на па-
тиштата со кривини и нагорништа мораат да се посипува-
ат со сол, песок или слично средство. 

Член 189 
Сандаците на камионите се чистат од залепени или 

замрзнати карпи на откривка или минерална суровина са-
мо со механички средства што се монтирани на бул-
дожери, натоварувачи или на други машини или на друг 
погоден начин. 

Член 190 
Брзината и распоредот на движењето на камионите 

на патиштата на површинскиот коп и на одлагалиштата 
се определуваат зависно од надолжниот профил на патот, 
од видот и квалитетот на подлогата и од техничките ка-
рактеристики на камионите. 

Член 191 
Камионите во текот на експлоатацијата мораат да 

бидат технички исправни, а при движење наназад мораат 
да даваат'звучни и светлосни сигнали. 

Член 192 
При натовар на материјал во камиони, освен барања-

та од чл. 93, 94, 95 и 96, мораат да се исполнат и следните 
барања: 

- камионот што се натоварува мора да се наоѓа во зо-
ната на дејството на багерот, а може да се постави за нато-
вар по сигналот што го дава ракувачот на багерот; 

- камионот што е поставен за натовар мора да биде 
закочен и во границите на видливоста на ракувачот на ба-
гером 

- минералната суровина или откривката се натовару-
ваат во сандакот на камионот само од страна или одназад. 
Пренесување на лажицата на багерот преку кабината на 
камионот не е дозволено; 

- тргнување на камионот по завршениот натовар е 
дозволено само по звучниот сигнал што го дава ракувачот 
на багерот. 

Член 193 
На кабината на ракувачот со камион мора да постои 

посебна сигурна заштита. Ако нема заштита, ракувачот не 
смее да седи во кабината на камионот за време на натова-
рувањето на материјалот во камионот и мора да се наоѓа 
надвор од дејството на багерот. 

Член 194 
Ако минерална суровина или откривка се претовару-

ваат од камион во други транспортни средства, тоа прето-
варување смее да се врши само преку посебна претоварна 
станица (бункер, платформа и др.), која мора да му одго-
вара на максималното оптоварување. 

Член 195 
Минерална суровина или откривка се истоваруваат 

од камион само на за тоа определени места и на начинот 
утврден со упатството. 

Член 196 
Во текот на експлоатација на камионот не е дозволе-

но: 
1) движење на камионот со кренат сандак; 
2) движење на камионот наназад до местото на исто-

варот и натоварувањето на растојание поголемо од 30 т 
(освен при изработка на засек, на траса и ел.); 

3) преминување преку кабли што не се специјално за-
штитени; 

4) паркирање на наклони. 

X. ПРЕВОЗ СО ТРАНСПОРТЕРИ СО ЛЕНТА 
Поставување на транспортери 

Член 197 
Носивоста на земјиштето на кое се поставува тран-

спортерот мора да му одговара на оптоварувањето од 
транспортерот. 

Земјиштето на кое се поставува транспортерот мора 
да биде одводнето и заштитено од површински води. 

Член 198 
Растојанието на најистурениот дел од транспортерот 

од кој било цврст предмет мора да изнесува најмалку 1 т . 
Транспортерот на етажот на површинскиот коп мора 

да биде поставен надвор од зоната на одронување. 

Член 199 
Деловите од транспортерот што преминуваат преку 

патиштата, колосеци и другите објекти и уреди мораат да 
се заштитат така што да се оневозможи паѓање на матери-
јалите од лентата и допир на ротирачките делови и мора-
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ат да бидат кренати на височина со која се обезбедува не-
пречено и безбедно минување на транспортните средства 
под нив. Височините на минувалиштата мораат да бидат 
видно обележени на конструкцијата на минувалишниот 
објект. 

Член 200 
Премините на патиштата и колосеците преку тран-

спортерите мораат да се обезбедат со транспортни мосто-
ви. 

Носивоста на мостот и габаритите на премините мо-
раат да бидат видно обележени од обете страни на кон-
струкцијата во правците на движењето. 

Мостот мора да биде обезбеден со ограда. 

Член 201 
Преку транспортерот мораат да се постават попреч-

ни премини. 
Премините преку транспортерот мораат да бидат по-

ставени на меѓусебно растојание од најмногу ЗОО ш во зо-
ната на колот и на одлагалиштето. 

Премините односно минувалиштата надвор од зона-
та на површинскиот коп можат да бидат на растојание по-
големо од ЗОО ш, но мораат да се приспособат кон дадени-
те услови. 

Премините мораат да бидат обезбедени со ограда од 
страна и со ракофаќачи. 

Растојанието на најиздадениот дел на преминот од 
транспортерот мора да изнесува најмалку 1,0 ш. 

Широчината на преминот мора да биде најмалку 0,8 
ш. 

Член 202 
На местата на кои транспортерот е издигнат над те-

ренот, а не преминува преку сообраќајница, мора да се по-
стават предупредувања за забрана на минување под тран-
спортерот. 

Член 203 
Транспортерите или деловите од транспортерите 

што се издигнати над теренот повеќе од 1,5 ш мораат да 
имаат, од едната страна, премин за минување широк нај-
малку 0,6 т , со ограда и ракофаќач. Подот на ова минува-
лиште мора да биде добро прицврстен, а ако има нагорни-
на или пад, мора да биде изработен така што да се избегне 
лизгање. 

Член 204 
Аголот на наклонот на транспортерот со мазна тран-

спорта лента мора да биде најмногу 18° при кревање на 
материјалите, а најмногу 15° при спуштање на материја-
лите. 

Член 205 
Постојаните места за работа на транспортерот и тра-

сата на транспортерот во зоната на површинскиот коп и 
одлагалиштето мораат да бидат осветлени при ноќна ра-
бота и слаба видливост (магла и други временски непого-
ди). 

Член 206 
Растојанието меѓу најиздадените делови на два тран-

спортери поставени еден покрај друг мора да изнесува нај-
малку 1,0 ш. 

Член 207 
Вертикалните кривини при преминување на тран-

спортерот од хоризонтална положба во коса положба 
(конкавна кривина) и при преминување од коса положба 
во хоризонтална положба (конвексна кривина) мораат да 
му одговараат на прописот за југословенскиот стандард 
за транспортери со лента. 

Член 208 
Преминското растојание меѓу коритестиот и рамни-

от дел на транспортната лента за секој транспортер мора 

да се определи според прописот за југословенскиот стан-
дард за транспортери со лента. 

Член 209 
На секоја погонска станица на транспортерот мора 

да биде истакната табла со податоци за брзината на лента-
та, капацитетот, аголот на натоварување, дозволената 
крупност на материјалот и за дозволената најниска надво-
решна температура на воздухот. 

Член 210 
По поголеми поправки мора да се провери функцио-

налноста и безбедноста на работата на транспортерот. 

Транспортна лента 

Член 211 
Транспортната лента во согласност со условите за 

работа на површинскиот коп мора да му одговара на про-
писот за југословенскиот стандард за транспортери со 
лента. 

Член 212 
Коефициентот на сигурност во однос на прекинувач-

ката цврстина на транспортната лента за транспорт на 
јаглен и јаловина на површинските копови на јаглен мора 
да изнесува најмалку 10, а за транспорт на метални и не-
метални минерални суровини - најмалку 12. За пократки 
транспортери - додавачи и за транспортот со покрупен 
материјал вредностите на коефициентот се зголемуваат за 
20% до 30%. 

Коефициентот на сигурност се пресметува според 
следниот образец: 

а) за ленти со текстилни влошки: 

б) за ленти со челични влошки 

е _ Т У т 

~ "Е 1 шах 
каде што е: 
Ѕ - коефициент на сигурноста; 
Т( - прекинувачка цврстина (во к>Ј/т широчина) на 

транспортната лента со текстилни влошки, пресметани во 
кN по текстилна влошка; 

п - број на текстилни влошки; 
Те - дозволена прекинувачка сила на лентата со че-

лични влошки, во кК по челична корда или челично јаже; 
гп - број на челичните корди или јажиња; 
Ртах - максимална сила на затегнување во оптоварена 

лента при нормални услови, во 

Член 213 
Транспортната лента мора да биде добро центрирана 

и правилно водена. 
Транспортерот мора геодетски да се доведе во праве-

цот и во попречната насокада се изнивелира. На определе-
ни растојанија на конструкцијата мора да се постават по-
требен број носечки и повратни валјаци за регулирање на 
правецот на движењето (центричноста) на лентата. 

Член 214 
Со транспортната лента може да се превезува само 

материјал за кој е предвидена лентата. Гранулометриски-
от состав на материјалите мора да биде усогласен со из-
браната широчина на лентата спрема прописот за југосло-
венскиот стандард за транспортери со лента. 

Член 215 
Одење по транспортните ленти, преминување преку 

тие ленти и преминување под нив не се дозволени. Преку 
лентата или под неа може да се преминува односно поми-
нува само на обезбедените премини или изградените ми-

'нувалишта. 
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Член 216 
На натоваривте и претоварните места валјаците под 

носечкиот крак на транспортната лента мораат да се по-
стават еластично. 

Член 217 
Транспортната лента со значително оштетени и рас-

лоени облоги и со оштетени рабови мора да се замени. 

Член 218 
• Ако материјалот што се транспортира се лепи за 

транспортната лента, транспортерот мора да се опреми 
со уреди за ефикасно чистење на лентата со што се спречу-
ва лепењето на материјалот на валјаците и барабаните. 

Член 219 
На местата на кои се наоѓаат уреди за чистење на 

лентата мора да се спречи натрупување на симнатиот ма-
теријал. 

Симнатиот материјал не смее рачно да се нафрлува 
врз лентата кога лентата е во движење. 

Член 220 
Материјалот што падне од транспортерот, а особено 

материјалот што се собира под долниот крак на лентата, 
мора редовно да се чисти. Тој материјал може рачно да се 
чисти од лентата и да се нафрлува врз неа само ако лента-
та не е во движење. 

Член 221 
Просторот меѓу долниот (повратниот) крак на тран-

спортната лента и земјиштето мора да изнесува најмалку 
ЗОО шш. 

Член 222 
Симнување на материјал од лентата додека лентата е 

во движење не е дозволено.. 

Член 223 
На горната страна на транспортерот, на определено 

растојание зависно од локалните прилики, мора да се по-
стави уред со кој се спречува исфрлање на лентата под деј-
ство на ветер. 

Ако брзината на бочнирт ветер е поголема од 30 т / ѕ , 
транспортната лента мора да се исклучи од погонот. 

Уред за мерење на брзината на ветерот мора да се 
вгради на транспортерот. 

Исправноста на уредот за мерење на брзината на ве-
терот мора да се испитува еднаш годишно. 

Член 224 
Транспортната лента се користи на површинските 

копови при температурни разлики што им одговараат на 
карактеристиките на лентата утрвдени во прописот за ју-
гословенските стандарди за транспортери со лента. 

Член 225 
При температура пониска од — 12°С транспортната 

лента мора да биде повремено во погон, без оглед на тоа 
дали материјалот се превезува, ако не е опремена со уред 
и со средства за спречување на замрзнување. 

Ако одделни делови од транспортерот или лентата 
замрзнат, транспортерот не смее да се пушти во погон до-
дека не се отстрани мразот. 

Одмрзнување на транспортната лента и на обртните 
делови со отворен пламен не е дозволено. 

Средства за спречување на замрзнување можат да се 
употребуваат само ако лентите се отпорни на нив. 

Член 226 
Постојано спојување на лентата се врши со вулкани-

зација. Лентите можат да се вулканизираат со ладна или 
топла постапка. 

Механичко спојување на лентата со спојници (копчи-
ња) е дозволено само привремено. 

Спојот мора да има прекинувачка цврстина при-
ближно како и другиот дел од траката и мора да биде без 
задебелувања. 

Должината на преклопот при спојување на лентата 
мора да му одговара на прописот за југословенскиот стан-
дард за транспортни ленти. 

Лентата смее да се вулканизира само кога транспор-
терот е исклучен од напон. 

Член 227 
Материјалот за вулканизација (раствор на гума, су-

рова гума и друг материјал) мора да се чува во ладни и 
темни простории. 

Раствори на гума што се набавени во различно време 
не смеат да се мешаат . 

Член 228 
За вулканизација на транспортните ленти мора да се 

изработи упатство. 

Член 229 
Плочите за вулканизација не смеат да се полеваат со 

вода. 
Плочите од став 1 на овој член мораат да се испиту-

ваат во редовни временски растојанија, и тоа: секоја трета 
седмица ако се употребуваат секојдневно, а на секои шест 
месеци ако се употребуваат исклучиво во работилница. 
При испитувањето се проверува дали плочата развива 
рамномерна температура на целата своја површина. За ис-
питувањето се составува извештај. 

Член 230 
Лентите со челични влошки (корда или јаже) се споју-

ваат според прописот за југословенскот стандард за тран-
спортни ленти и упатство. 

Член 231 
Транспортните ленти мораат да бидат складирани во 

согласност со прописот за југословенскиот стандард за 
транспортни ленти. 

Погонска станица 

Член 232 
Погонската станица на транспортерот мора да биде 

поставена на цврст и сигурен постамент. 

Член 233 
Погонската станица чијашто маса не е доволна за 

стабилност при работата на транспортерот, мора да биде 
анкерирана. 

Уредот за затегнување (анкерирање) мора да издржи 
најмалку двократна статичка сила која владее во тран-
спортерот. Тоа се однесува и на споевите на уредите за за-
тегнување. 

Член 234 
Конструкцијата на погонската станица на транспор-

терот мора да биде статички определена, пресметана врз 
основа на оптоварување на деловите што ги носи и со ди-
мензиите што се усогласени со избраната опрема и со ус-
ловите за работа. 

Член 235 
Командната кабина на погонската станица или на 

системот на транспортерот мора да биде поставена така 
што од неа да може да се следи движењето на лентата и на 
материјалите. 

Командната кабина мора да биде опремена со коман-
ден пулт. 

Командниот пулт мора да биде опремен со соодве-
тни уреди за управување и сигнализација. 

Транспортерите со капацитет до 500 ш3/ћ не мораат 
да бидат опремени со кабина. 

Член 236 
Погонската станица мора да биде опремена со влезни 

скали со ракофаќачи и со патеки за минување. 
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Патеките за минување мораат да бидат широки нај-
малку 0,6 т , мораат да бидат заштитени со ограда и мора-
ат да имаат под од нелизгачки материјал. 

До сите делови на погонската станица што мораат да 
се контролираат при работата и на кои мораат да се изве-
дуваат работи заради поправка мораат да бидат поставе-
ни патеки. 

Член 237 
Ако куќиштето или лежиштата се грејат прекумерно, 

електромоторот мора да се исклучи. 

Член 238 
При транспортот, електромоторот мора да се зашти-

ти од потреси, удари и од какво било механичко оштету-
вање. 

Член 239 
Редукторот на погонскиот уред на транспортерот се 

поставува на хоризонтална плоча која мора да биде и при-
цврстена за погонската станица. 

Член 240 
За монтажа на редукторот и пуштање во работа по 

монтажата мора да се изработи упатство. 

Член 241 
Надворешните површини на редукторот мораат ре-

довно да се чистат од прав и масло. 
За време на работата мора да се контролира нивото 

на маслото во редукторот и работата на пумпата за под-
мачкување. 

Член 242 
Поправка и демонтажа на редукторот можат да се 

вршат само кога моторот е одвоен. 

Член 243 
При транспорт редукторот мора да се заштити од по-

треси, удари и од какво било механичко оштетување. 
Краиштата на оските на кои се става спојница мора-

ат да бидат заштитени од корозија и од механички оште-
тувања. 

Член 244 
Спојницата на погонскиот уред на транспортерот 

мора да биде избалансирана. 

Член 245 
Ако транспортерот е наклонет повеќе од 5°, а погон-

ската станица се наоѓа на врвот од косината, мора да по-
стои уред за автоматско запирање на транспортерот во 
случај на немање електрична енергија. Ако погонската 
станица се наоѓа на дното на косината, а материјалот се 
извлекува, обртниот барабан мора да има автоматски 
уред за кочење. 

Ако транспортерот е наклонет повеќе од 8°, без оглед 
на местото на погонската станица, погонскиот уред мора 
да има автоматски уред за кочење. 

Член 246 
Облогите на кочниците мораат да бидат од незапален 

материјал и антистатични (не смеат да собираат статички 
електрицитет). 

Член 247 
За кочење на транспортерот можат да се употребат 

механички (кратки транспортери), хидраулични, хидроди-
намички и електромагнетни кочници. 

Член 248 
На секои 15 дена мора да се проверува абењето на об-

логите на кочниците и состојбата на пружините и да се из-
врши нивно регулирање. 

Истрошените облоги мораат да се заменат. 

Член 249 
Во погонските станици сите подвижни делови мораат 

да се заштитат од случаен допир. 
Заштитната ограда мора да биде изработена според 

прописот за југословенскиот стандард за транспортери со 
лента. 

Член 250 
За времето на работата на транспортерот забрането е 

рачно чистење на сите барабани. 

Член 251 
За време на работата на транспортерот мора со по-

сматрање редовно да се контролира зјајот на клиновите и 
состојбата на рабовите од барабаните и облогите. 

На почетокот на секоја смена мора да се прегледаат 
сите ротациони делови на погонската станица на тран-
спортерот. 

На секои 15 дена мораат детаљно да се прегледаат 
барабаните на транспортерот. 

Член 252 
Барабаните мораат да се чистат од налепениот мате-

ријал со уреди за чистење. Бројот и видот на уредите за 
чистење мораат да му одговараат на материјалот и на не-
говите особини, како и на климатските прилики во кои се 
врши превозот. 

Член 253 
Транспортерот мора да биде опремен со сите носечки 

и повратни валјаци. При работата на транспортерот но-
сечките и повратните валјаци мораат да се вртат. 

Оштетените валјаци и валјаците чиишто лежишта 
при работата се загреваат мораат да се заменат со исправ-
ни валјаци. Валјаците се заменуваат само кога транспор-
терот е запрен. При замена на валјак или на слог на валја-
кот мора да се обезбеди транспортерот да не се пушти 
неконтролирано во работа. 

Затезни станици 
Член 254 

Подвижната количка за затегнување мора лесно да се 
движи по шините, а на крајот на колосекот мораат да се 
поставаат амортизери и граничен прекинувач. 

Член 255 
Патеката за движење на тегот за затегнување на лен-

тата мора да биде доволно долга да овозможи непречено 
движење на тегот во обата правца. 

Просторот во кој се движи тегот мора да биде огра-
ден со жичена ограда висока најмалку 1,8 ш од земјиште-
то. Под тегот мора да се постави подметка од погоден ма-
теријал. 

Затезниот барабан мора да има кочница и фаќалки. 

Член 256 
Транспортерите со вител за автоматско затегнување 

мораат да ги имаат вградени следните уреди: 
- граничен прекинувач со кој се исклучува поместува-

ње на затезната количка преку определена граница; 
- уред за регулирање на затегнувањето со кој се спре-

чува преопторувањето на транспортната лента и на кон-
струкцијата на транспортерот; 

- автоматски регистратор на силата на затегнување-
то. 

Член 257 
Јажето и конструкцијата на затезните станици мора-

ат да имаат најмалку шестократна сигурност за прекину-
вачката цврстина во однос на најголемото пресметано 
статичко оптоварување. 

При одмотување на јажето од барабанот до крајната 
гранична положба на барабанот мора да останат најмалку 
1,5 навивки. 

Јажето на затезната станица мора да се замени ако 
пропишаната сигурност се намали за 30%. 
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Член 258 
На секои седум дена мора детаљно да се испита ис-

правноста на работата на водилките, вителот, количката и 
граничниот прекинувач. 

Повратна станица 

Член 259 
Повратната станица на транспортерот мора да биде 

поставена на статички определена конструкција. 

Член 260 
Сите ротирачки делови на повратната станица мора-

ат да се заштитат од случаен допир. 

Сигурносно-сигнални уреди 

Член 261 
Секој транспортер мора да има уред со кој веднаш и 

сигурно се исклучува од погонот по должината на трасата 
на транспортерот. 

Уредот смее да се користи само во случај на опас-
ност. 

Член 262 
Ако транспортерот се исклучи од погонот поради деј-

ство на уредот за исклучување поставен по должината на 
транспортерот, пред повторното вклучување мора да се 
најде причината за исклучувањето и дури откако ќе се по-
тврди дека причината е отстранета транспортерот може 
повторно да се пушти во работа. 

Уредот поставен по должината на транспортерот за 
исклучување на транспортерот, мора редовно да се 
одржува и мора да биде секогаш исправен. 

Член 263 
По должината на трасата на транспортерот мораат 

да се постават уреди за звучна сигнализација со која се 
најавува пуштање на транспортерот во работа. Растојани-
ето меѓу поставените уреди за звучна сигнализација мора 
да биде такво што звучниот сигнал да се чуе од секое мес-
то на транспортерот. Сигналот мора да трае најмалку 10 
ѕ, а мора да започне најмалу 20 ѕ пред пуштањето на тран-
спортерот. 

Во системот на транспортерот мора да постои теле-
фонска или радиоврска меѓу погонските станици и коман-
дниот пулт. 

Член 264 
Трасата односно системот на транспортерот со лента 

мора да биде осветлен при ноќен превоз или слаба видли-
вост. 

Во магистралниот транспорт чијашто траса е подол-
га од 10 кт , целата лента на системот не мора да биде ос-
ветлена, но мораат да бидат осветлени сите пресипни мес-
та по должината на транспортната линија. 

Член 265 
Положбата на сипката и височината на паѓањето на 

материјалот на пресипните места од лентата се определу-
ваат со парабола на паѓањето на зрната со екстремни го-
лемини и тежини, според прописот за југословенскиот 
стандард за транспортери со лента. 

Пресипните места на транспортерот мораат да бидат 
заштитени од сите страни така што да не постои можност 
материјалот да испаѓа. 

Пресипните места на транспортерот мораат да бидат 
оградени со ограда висока најмалку 1,2 ш. Околу пресип-
ното место мора да постои платформа која овозможува 
безбеден надзор на тоа место. На пресипното место кое 
нема постојан надзор мора да биде вграден уред за извес-
тување за натрупувањето на материјалот. 

Член 266 
На пресипните места мора да се вгради уред за нама-

лување на брзината на паѓањето на материјалот, ако брзи-

ната на движењето на лентата е поголема од 4 ш/ѕ и ако 
крупни парчиња (250 шш) има повеќе од 50%. 

Член 267 
Чистење на наслојките на материјал од пресипните 

места како и отчепување (ако дошло до задушување), 
може да се врши само кога транспортерот стои. 

Член 268 
Натоварните места на транспортерот мораат да се 

изработат така што да се спречи и испаѓањето и натрупу-
вањето на материјалот што се натоварува и материјалот 
рамномерно да паѓа на лентата и во правецот на движење-
то на лентата. 

Просторот меѓу натоварната инка и транспортната 
лента мора да биде затворен со гумено перде, што спречу-
ва минување на материјалот надвор од транспортерот. 

Член 269 
Самоодната натоварна количка може да се пушти во 

погон (да се движи) од местото на ракувачот на натоварот 
или од наземи. 

Ако самоодната натоварена количка се задвижува од 
наземи, тастерог за пуштање на количката во погон мора 
да биде надвор од зоната на натоварот. 

Член 270 
Растојанието меѓу конструкцијата на натоварниот 

багер и натоварното место на транспортерот мора да би-
де најмалку 1 ш. 

Член 271 
Материјалот од транспортерот може да се натовару-

ва во вагон само со помош на инка. 
Растојанието од дното на инката и највисокиот дел 

од вагонот или локомотивата мора да изнесува најмалку 
ЗОО шш. 

На натоварното место од лентата во вагоните мора 
да се постави звучна или светлосна сигнализација за дава-
ње на сигнали за задвижување на возот при натоварување-
то. 

Пуштање во работа и запирање на транспортерот 

Член 272 
За ракување и одржување на транспортерот мора да 

се изработи упатство. 

Член 273 
Системот на транспортерот мора да има блокада со 

која се регулира пуштањето на транспортерот во работа. 
Блокадата мора да биде така конструктивно решена, што 
прво се става во погон растоварниот транспортер на сис-
темот, а потоа со ред сите други до багерот за откопува-
ње. 

При запирање на системот блокадата мора да деј-
ствува во обратен ред. Во системот на блокадата мораат 
да бидат вклучени сите машини што работат во системот. 

Времето на пуштањето во погон на секој следен тран-
спортер мора да биде регулирано така што претходната 
лента да ја постигне својата нормална брзина кога следна-
та ќе почне да се движи. 

Член 274 
Системот на транспортерот кој нема далечинско уп-

равување се пушта во работа на следниот начин: расто-
варниот транспортер во системот се пушта во работа са-
мостојно, а другите транспортери на системот се пуштаат 
во работа дури по добивањето на информации дека пре-
тходниот транспортер ја достигнал максималната брзина. 

Член 275 
Во системот со рачно ракување транспортерот мора 

веднаш да се исклучи од работата ако претходниот тран-
спортер застанал. 
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Член 276 
Системот на транспортерот со далечинско управува-

ње мора да има три начини на управување, и тоа: 
1) далечинско управување со блокада; 
2) поединечно управување на погонската' станица, со 

блокада; 
3) поединечно управување на погонската станица, без 

блокада. 
Ако е во прашање транспортер со далечинско управу-

вање ипо работи со помош на систем за далечинско упра-
вување не смее да се користи поединечно управување без 
блокада. 

Член 277 
Секој транспортер во системот со далечинско управу-

вање мора да има на погонската станица уред за запирање 
на делот на системот зад него. 

Член 278 
Транспортниот систем може да се* пушти во погон ду-

ри по добиените информации и извршените сигнали дека 
целиот систем е спремен за работа. 

Член 279 
Транспортерот или системот на транспортерот не 

смее да работи без надзор. 

Поместување на транспортерот 

Член 280 
Носечката конструкција на поместливите транспор-

тери мора да биде поставена на соодветна основа (праго-
ви и понтони или ел.) која овозможува стабилност на кон-
струкцијата на транспортерот и поместување на тран-
спортерот во попречен правец. 

Член 281 
Површината не земјиштето на која се поместува 

транспортерот мора да биде уредена во попречен и над-
олжен правец. 

Член 282 
Транспортерот може да се помести само со уредите 

што се изработени за таа цел. 
Поместувањето на транспортерот мора да биде при-

способен© кон конструкцијата на транспортерот и уреди-
те за поместување. 

Транспортерот може да се поместува само при добра 
видливост. 

Член 283 у 
При поместување на транспортерот мора да се обез-

беди радио или телефонска врска меѓу етажот на кој тран-
спортерот се поместува и командниот пулт. 

Член 284 
По поместувањето, транспортерот мора повторно да 

се опреми со сите сигнални и заштитни уреди и мора да се 
провери неговата исправност, за што се составува извеш-
тај. 

ХГ. СИПКИ, СПУШТАЛ КИ И ШИНСКИ ЖИЧНИ ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИ 

Сипки 

Член 285 
На отворите на врвот од сипките мораат да се наоѓа-

ат капаци, решетки или огради со кои се спречува приодот 
кон отворот на сипхата. 

Иситнување на рудата на решетката од сипката е до-
зволено само по исклучок, и ако е запрено натоварување-
то и ако отворите од решетката не се поголеми од ЗОО шш 
х ЗОО гит. 

За разбивање на парчиња над решетката мора да се 
изработи упатство со кое се регулира сигурната и безбед-
на работа во разбивањето на парчиња. 

Минирање на ископаната маса заради иситнување на 
поголеми парчиња на решетката не е дозволено. 

Член 286 
Пред отворот на сипката мора да се изгради браник 

(одбојник), кој мора да биде конструиран така што да го 
спречи приодот на камион кон отворот од сипката. 

Член 287 
Отворот на дното на сипката (устието) мора да има 

посебен ходник, со кој во случај на опасност се овоз-
можува повлекување на ракувачот на сигурно место. 

На местото на ракувачот на сипката мора да постои 
контролен отвор спрема сипката. покриен со сигурен ка-
пак. 

Член 288 
Сипките мораат да имаат контролни ходници за од-

главување, изработени на растојание од најмалку 20 ш (по 
височината на сипката). 

Контролните ходници мораат да имаат заштитни 
прегради спрема сипката. 

Влегување во сипките заради одглавување не е дозво-
лено. 

За одјавување на материјалот во сипката од кон-
тролните ходници мора да се изработи упатство. 

Член 289 
Отворите на сипката (влезот и испустот) мораат да 

имаат меѓусебна телефонска или радиоврска. 
Испустниот дел од сипката и контролните ходници 

мораат да се проветруваат и да се чистат од прав. 

Член 290 
За време на поправка на сипката и на одделението за 

минување на луѓе, во сипките не смее да се влегува одоздо-
ла. 

Спуштала* и шински жичени железници 

Член 291 
Спушталките и шинските жичени железници служат 

за спуштање и кревање на полни и празни камиони, ваго-
ни, и друг материјал. За работа на спушталките и на шин-
ските жичени железници мора да се изработи упатство. 

Член 292 
На секои 15 дена мора да се изврши детален преглед 

на постројките, а особено местата што се споени со зава-
рување, заковки и вијци, како и преглед на другите делови 
подложни на поголеми напрегања, и наодот да се запише 
во книгата на постројката. 

Член 293 
Постројката за превоз мора да биде опремена со сиг-

нални уреди со помош на кои можат да се даваат сигнали 
меѓу одделни навозишта, одвозишта и погонскиот дел на 
постројката. 

Покрај сигналните уреди, за возење на навозиштата и 
одвозиштата, како и во машинската зграда, мора да по-
стои телефонска врска заради спогодување со ракувачот 
на постројката и со ракувачот на платформата (сигналиш-
тето). 

Член 294 
Во кабината на ракувачот на постројката мораат да 

се наоѓаат оптички сигнални уреди кои ја покажуваат ис-
правноста на одделни поважни делови на постројката (си-
гурносни кочници, прекуструен релеј, гранични прекину-
вачи на трасата, претоварувач на струја, експанзиони 
склопки, склопки за спречување претерување и маслена 
пумпа). 
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Член 295 
На навозиштата и одвозиштата мора да се наоѓа оп-

тичка сигнализација заради давање на предупредување на 
ракувачите на постројката, која работи автоматски. 

Член 296 
На навозиштата, одвозиштата и во машинската згра-

да мораат да се наоѓаат табли со сигнални знаци, за сигна-
лите: стој, вози горе, вози долу, вози полека. 

Член 297 
Во зградата на постројката мора да се наоѓа упатство 

за работа со постројката, упатство за подмачкување и ше-
ма на електричните инсталации. 

Член 298 
Од обете страни на трасата на спушталката односно 

шинската жичена железница (постројката) на сите наво-
зишта и одвозишта мораат на колосеците да се наоѓаат и 
направи што го спречуваат паѓањето на вагоните во тра-
сата на постројката. 

Член 299 
Јажето на постројката мора да има најмалку осум-

кратна сигурност во однос на најголемото можно оптова-
рување. Продолжени јажиња не смеат да се употребуваат 
продолжени јажиња. 

Јажето мора да се контролира на почетокот на рабо-
тата на секоја смена. Оштетеното јаже мора да се замени. 

Секоја втора години јажето мора да се замени со но-
во јаже. 

Член ЗОО 
Сите споеви помеѓу платформата и јажињата мораат 

да имаат најмалку тринаесткратна сигурност во однос на 
најголемото можно оптоварување. 

Член 301 
Машината за превоз мора да биде снабдена со сиг-

нално ѕвонце, кое е така регулирано што да дава соодвет-
ни сигнали штом платформата ќе се приближи најмалку 
на 5 ш до последното навозиште. 

Член 302 
Машината мора да биде снабдена со уред за мерење 

на брзината, кој дава видливи сигнали ако се пречекори 
дозволената брзина на возењето. 

Член 303 
Постојана електрична расвета мора да постои по це-

лата траса на спушталката и на шинската жичена желез-
ница, на навозиштето и одвозиштето и во кабините за сиг-
нализација. 

Навозиштата и одвозиштата не смеат да бидат за-
крчени со никаков материјал. 

Член 304 
Движење на луѓе по должината на трасата на спуш-

талката и на шинската жичена железница не е дозволено. 
Ако се работи на трасата, мора да се истакне соодвет-

на табла со предупредување. 

XII. ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 305 
Во планот на површинскиот откоп мораат да се за-

цртаат зоните на заштита од пожари, по опасностите и 
важностите, што ги означуваат местата на кои не смее да 
се одлага никаков запален материјал. Тие зони мораат да 
ги опфатат: 

- приодите кон јаглените етажи; 
- јаглените етажи; 

- механизацијата за добивање на јаглен; 
- местата за чистење на локомотивите од згура и од 

пепел; 
- местата на кои машините се снабдуваат со гориво 

за работа на моторите со внатрешно согорување; 
- пумпните постројки; 
- пресипните места на јагленот и прифатните бунке-

ри за јаглен и др. 

Член 306 
Во непосредна близина на просториите во кои постои 

опасност од пожар или во кои се чуваат запални материи 
(магацини на експлозивни средства, простории за склади-
рање на запални течности мазива или средства за чистење, 
простории за акумулатори, трансформатори, машини ра-
ботилки, погони на преситни места, бункери за јаглен) мо-
раат да се постават соодветни апарати за гаснење пожар. 

Член 307 
Уредите и средствата за заштита од пожар мораат да 

се контролираат секои 6 месеци, а наодите за прегледот 
мораат да се внесат во соодветна книга. 

Член 308 
За користење на отворен пламен, како и за заварува-

ње, сечење и лемење на производните етажи на јаглен, мо-
ра да се изработи упатство. 

Член 309 
Етажите на јаглен не смеат да се изложат на дејство-

то на оган. 

Член 310 
Ако за погонот на транспортни и други средства се 

користи јаглен, мора да се определи место за чистење од 
згура и пепел, така што да се исклучи секоја можност на 
појава на пожар, а на депонираната згура не смее да има 
оган. 

Член ЗИ 
Акумулациите на јаглен на пресипните места пред 

приемните бункери, и погонските и повратните станици 
на транспортните ленти, на колосеците, на постројките и 
на други места мораат веднаш да се отстранат. 

Член 312 
На складовите на јаглен односно во нивната непос-

редна близина, како и на други од пожар загрозени објек-
ти, мора да се обезбеди доволна и сигурна количина на во-
да за гаснење пожар. 

Член 313 
Објектите во кои се сместени пумпи и други средства 

за интервенција во случај на пожар мораат да бидат изра-
ботени од незапален материјал. 

Член 314 
Електрична енергија за напојување на пумпи за гас-

нење пожар може да се доведува само преку бетонски или 
челични носачи - столбови, преку подземни кабли. 

Член 315 
Напуштените делови на наслојки на јеглен што е са-

мозапалив мораат да се покриат со соодветен материјал 
заради спречувањето на оксидациони процеси, а открие-
ните наслојки мораат редовно да се контролираат. 

Член 316 
На јаглените етажи од површинскиот коп не е дозво-

лена употреба на отворен пламен, освен на места што се 
за тоа определени со упатството за ракување со опрема на 
јаглените етажи. 
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XIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 317 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: Правилникот за техничко-заштит-
ните мерки при работата на површинските откопи на јаг-
лен, метални и неметални минерални суровини („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/64), како и одребите од поглавјето IV. Превоз со тран-
спортери на површински откопи, Правилникот за технич-
ките мерки за превоз со транспортери со лента во рудар-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73). 

Член 318 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

Бр. 50-14417/1 
4 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ , е. р. 

51. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНА 
СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА-
ТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ СО ПЕРИОДИЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните пози-

ции во обрасците на периодичната пресметка и завршната 
сметка, за начинот на доставување периодична пресметка 
и завршна сметка и за податоците и документацијата што 
се доставуваат со периодичната пресметка и завршната 
сметка за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/85) во 
член 6 став 3 бројот: „415", се заменува со бројот: „414", 
бројот: „422" - со бројот: „421" и бројот „440" - со бројот: 
.439". 

Член 2 
Во член 6 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Ако состојбата на контото 100 е долговно се внесува под 
редниот број 4, а ако е побарувачко-под редниот број 
468а." 

Член 3 
По член 11 се додаваат три нови глави, со осум чле-

нови, кои гласат: 

„IV. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБ-
РАЗЕЦОТ БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ДЕВИЗНИТЕ 

РЕЗЕРВИ 

Член 11 а 
Билансот на состојбата на девизните резерви се сос-

тавува врз основа на книговодствените податоци. 
Во образецот Биланс на состојбата на девизните ре-

зерви под ред. бр. 1 до 34а се внесуваат податоците од со-
одветните конта означени во колоната 2 на тој образец, 

така што во колоната 4 се внесуваат податоците од коло-
ната 5 на завршната сметка за претходната година, а во 
колоната 5 - податоците за годината за која се составува 
завршна сметка, според состојбите искажани на одделните 
конта на крајот од годината за која се поднесува завршна 
сметка. 

V. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИ-
НАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО 

ОСНОВ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

Член Иб 
Образецот Приходи и расходи во текот на годината -

Биланс на приходите и расходите по основ на девизните 
резерви се составува врз основа на книговодствените по-
датоци. 

Член Ив 
Во образецот Приходи и расходи во текот на година-

та - Биланс на приходите и расходите по основ на девиз-
ните резерви, се внесуваат податоците од соодветните 
конта назначени во колоната 2 на тој образец, така што во 
колоната 4 се внесуваат податоците од колоната 5 на за-
вршната сметка за претходната година, односно решени-
јата на службата со кои е наложена измена на завршната 
сметка за претходната година, а во колоната 5 - податоци-
те за годината за која се составува завршната сметка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во 
образецот Приходи и расходи во текот на годината - Би-
ланс на приходите и расходите по основ на девизните ре-
зерви, за 1985 година, колоната 4 не се пополнува. 

Член Иг 
Во текот на деловната година за периодот јануари-

-март, јануари-јуни и јануари-септември во образецот 
Приходи и расходи во текот на годината - Биланс на при-
ходите и расходите по основ на девизните резерви, во ко-
лоната 4 се внесуваат податоците од колоната 5 на перио-
дичната пресметка за истиот период во претходната годи-
на, а во колоната 5 - податоците од соодветните конта 
назначени во колоната 2 на тој образец. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во 
образецот Приходи и расходи во текот на годината - Би-
ланс на приходите и расходите по основ на девизните ре-
зерви за 1986 година, колоната 4 не се пополнува. 

VI. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТИТЕ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ 

Член Пд 
Банката, односно друга финансиска организација ко-

ја се занимава и со работи на осигурување на извозни ра-
боти против некомерцијални ризици, со завршната сметка 
и доставува на службата податоци за работите на осигуру-
вање на извозни работи против некомерцијални ризици на 
образецот Посебни податоци за работите на осигурување 
против некомерцијални ризици на ден 31 декември 19 
година (во натамошниот текст: образец Посебни подато-
ци), што е отпечатен кон овој правилник и претставува не-
гов составен дел. 

Член 11ѓ 
Образецот Посебни податоци се составува врз основа 

на книговодствените податоци од соодветните аналитич-
ки конта што во аналитичкиот контен план на банката од-
носно на друга финансиска организација се отворени за 
работи на осигурување на извозни работи против неко-
мерцијални ризици. 

Член Не 
Во образецот Посебни податоци во колоната 4 се вне-

суваат податоците од колоната 5 на завршната сметка за 
претходната година, а во колоната 5 - податоците за гор -
ната за која се составува завршната сметка, од соодветни-
те аналитички конта што банката односно друга финан-
сиска организација ги отворила во рамките на контата на-
значени во колоната 2 на тој образец. 
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Член 11ж 
Еден примерок од образецот Посебни податоци бан-

ката, односно друга финансиска организација и доставува 
на надлежната служба во рокот што е определен за доста-
вување на завршната сметка". 

Член 4 
Досегашната глава IV станува глава VII. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр, 1-222/1 

14 јануари 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Владо Клемекчич, е, р. 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
ЗА РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ 

НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ 19 ..ГОДИНА 

Износ 

Ред. 
број 

Група конта -
конто ПОЗИЦИЈА во претходната 

година 
во тековната 

година 

1 2 3 4 5 

А. СОСТОЈБА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА НА ДЕН 
31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

I. АКТИВА 
1 108 Други парични средства 
2 131 Меници 
3 415 Краткорочни кредити дадени на банките и други финанси-

ски организации 
4 515. Долгорочни кредити дадени на банките и други финансис-

ки организации 
5 150 Побарувања по основ на камати: 

- камати - премии на осигурување 
6 152 Побарувања од работната заедница 
7 154 Други побарувања 
8 170 Побарувања од деловните организациони делови на бан-

ката во Југославија 
9 

Вкупна актива (ред. бр. 1 до 8) 

II. ПАСИВА 
10 908 Други фондови 
11 200 Обврски спрема работната заедница 
12 201 Обврски за даноците и придонесите од приходите 
13 254 Други обврски 
14 255 Примени аванси 
15 270 Обврски спрема деловните организациони делови на бан-

ката во Југославија 
16 295 Пресметани приходи 

Вкупна пасива (ред. бр. 10 до 16) 

Б. РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕ-
КЕМВРИ 19 ГОДИНА 

I. РАСХОДИ 
1 61 Материјални расходи и амортизација 
2 621 Надомести за услугите на СОК во платниот промет 
3 627 Лични расходи 
4 628 Други расходи: 

- надомести на штетите по основ на осигурување 
- издвојување на средства во фондот за превентива 
- други расходи 

5 630 Средства за работната заедница 
6 632 Придонеси од приходите 
7 638 Други давачки од приходите 

Вкупни расходи (ред. бр. 1 до 7) 

II. ПРИХОДИ 
9 660 Камати на дадени кредити и други пласмани на ОЗТ од 

стопанските дејности 
10 665 Камати на дадени кредити и други пласмани на банките и 

други финансиски организации 
11 670 Надомести за вршење на банкарски услуги од ОЗТ од сто-

панските дејности 
12 680 Приходи од казнени камати 
13 681 Техничка премија на осигурување кај Југословенската бан-

ка 
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14 682 Наплатени регреси по штетите од осигурувања кај Југос-
ловенската банка 

15 688 Други приходи 
Вкупни приходи (ред. бр. 9 до 15 

17 Вишок на приходите (реден број 16 минус реден број 8) 
18 Непокриени расходи (реден број 8 минус реден број 16) 

19 Вкупно (реден број 8 плус реден број 17 = реден број 16 
плус реден број 18) 

Раководител на книговодството, Директор, 

52. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-
НАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН 
НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните конта 

во контниот план на органите на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77 и 11/85) 
во член 29 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Органите на општествено-политичките заедници 
можат на товар на контото 400 да ја книжат и набавката 
на материјал, со тоа што материјалот на залиха се ис-
кажува во контата 310 и 901". 

Досегашните ст. 3 до 9 стануваат ст. 4 до 10. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-223/1 
14 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

53. 
Врз основа на член 57 став 2 на Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/83), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОН-

ТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/77, 43/78 и 11/85) во член 12 став 2 на крајот точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „вклучува-
јќи го и искористениот рамковен кредит по принципот на 
тековна сметка". 

Член 2 
Во член бб став 2 се менува и гласи: 
„Контото 696 - Распределба на заедничкиот доход, 

на крајот од годината се задолжува за износот на остваре-
ниот заеднички приход односно на вишокот на приходи 
во корист на соодветните конта на групата 21, односно 
контата на групата 90, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување во банка, со самоуправен општ 
акт, со друг општ акт и со законот". 

Член 3 
Во член 104а, став 1 во четвртиот ред по зборовите: 

„со девизните резерви" се става запирка, а зборовите: „и 
негативната курсна разлика" се заменуваат со зборовите: 
„курсната разлика, непокриените расходи од претходната 
година и пренесениот вишок на приходи од претходната 
година". 

Во став 2 зборовите: „Исправка на вредноста на 
странските валути" се заменуваат со зборовите: „Курсни 
разлики", 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Контото 192 - Непокриени расходи од претходната 

година, на крајот од годината, се задолжува за износот на 
непокриените расходи заради пренос во наредната годи-
на, а се одобрува контото 699 - Покритие на расходите. 

Контото 193 - Пренесен вишок на приходи од пре-
тходната година, на почетокот од годината, се задолжува 
за износот на вишокот на приходот пренесен од претход-
ната година, а се одобрува контото 670 - Пренесен вишок 
на приходи од претходната година". 

Член 4 
Во член 1046, став 1 по зборовите: „со девизните ре-

зерви" се става запирка, а зборовите: „позитивната курсна 
разлика" се заменуваат со зборовите: „курсната разлика, 
надоместените непокриени расходи од претходната годи-
на и вишокот на приходи за пренос во наредната година". 

Во став 2 зборовите: „Исправка на вредноста на 
странските валути" се заменува со зборовите: „Курсни 
разлики". 

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Контото 292 - Надоместени непокриени расходи од 

претходната година, на почетокот од годината, се одобру-
ва за износот на непокриените расходи од претходната го-
дина, а се задолжува контото 620 - Непокриени расходи 
од претходната година. 

Контото 293 - Вишок на приходи за пренос во наред-
ната година, на крајот од годината, се одобрува за износот 
на вишокот на приходи заради пренос во наредната годи-
на, а се задолжува контото 696 - Распоред на вишокот на 
приходи". 
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Досегашниот став 3, кој станува став 5, се менува и 
гласи: 

„На крајот од годината, состојбата на контото 291 -
Курсни разлики меѓусебно се затвора со состојбата на 
контото 191 - Курсни разлики, а разликата се пренесува 
во наредната година на контото со поголема состојба до-
дека контата 292 и 193 се затвораат со контата 192 и 293 и 
се гасат за износот кој е книжен на почетокот од година-
та". 

Член 5 
По член 104в се додава нов член 104д, кој гласи: 
„На контата од класата 6: Приходи и расходи, се во-

дат расходите што настануваат со покритие на курсните 
разлики по странските кредити конвертирани во динари и, 
курсните разлики што настануваат кај Народната банка 
на Југославија, други расходи, приходите за покритие на 
тие курсни разлики и други приходи, како и распоред на 
приходите и расходите, според називите на одделни конга 
од таа класа. 

На контото 620 - Непокриени расходи од претходна-
та година на почетокот од годината, се искажува износот 
на пренесените непокриени расходи од претходната годи-
на, со одобрение на контото 292 - Надоместени непокрие-
ни расходи од претходната година. 

На контото 670 - Пренесен вишок на приходи од пре-
тходната година, на почетокот од годината, се искажува 
износот на вишокот на приходи кој е пренесен од претход-
ната година, со задолжение на контото 193 - Пренесен ви-
шок на приходи од претходната година. 

Контото 690 - Распоред на приходите и расходите, на 
крајот на пресметковниот период, односно на крајот на 
годината се задолжува за разликата помеѓу приходите и 
расходите во корист на контото 695 - Вишок на приходи-
те, односно се одобрува за разликата помеѓу расходите и 
приходите на товар на контото 698 - Непокриени расходи. 
На крајот од годината, состојбите искажани во контата на 
групите 60, 61 и 62 се пренесуваат на товар на ова конто, а 
состојбата искажана на контата на групите 65, бб и 67 во 
корист на ова конто. 

Контото 696 - Распоред на вишокот на приходи, на 
крајот од годината се задолжува за износот на вишокот на 
приходите искажан на контото 695 - Вишок на приходите 
во корист на контото 293 - Вишок на приходите за пренос 
во наредната година. На крајот од годината состојбата ис-
кажана на контото 696 се пренесува со одобрување на тоа 
конто на товар на контото 695. 

Контото 699 - Покритие на расходите, на крајот од 
годината се одобрува за износот на непокриените расходи 
искажан на контото 698, на товар на контото 192 - Непок-
риени расходи од претходната година. На крајот од годи-
на! а состојбата искажана во контото 699 се пренесува со 
задолжување на тоа конто во корист на контото 698". 

Член 6 
Досегашниот член 104г, станува член 104д. 

Член 7 
Глава IV. Содржина на класите, групите и одделните 

конта во Контниот план за средствата на граѓани и досе-
гашните чл. 104д до 104з се бришат. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

54. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Н ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ОСТО-
В1ЛЛ1Ч, ИНЈЕКЦИИ 250 и.е. (ФАКТОР VIII ХУМАН), 
ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА Ѕ.А., МАД-

РИД-ШПАНИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот ОСТОВ1ЉШ, инјек-

ции 250 и. е. (Фактор VIII хуман), производ на фирмата 
1,апдег1ап Ѕ.А., Мадрид, Шпанија, за кој е утврдено дека 
предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-2869/1 од 10. ноември 1983 го-
дина, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-06-6 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

55. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ОСТО-
В1ЛЛ1Ч, ИНЈЕКЦИИ 500 и.е. (ФАКТОР VIII ХУМАН), 
ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА ЛАНДЕРЛАН СА., МАД-

РИД, ШПАНИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот ОСТОВ1ЉШ инјек-

1ТПЛ $00 и.е. (Фактор VIII хуман), производ на фирмата 
1_апс1ег1ап Ѕ.А., Мадрид, Шпанија, за кој е утврдено дека 
предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-2870/1 од 10. ноември 1983 го-
дина, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-221/1 
14 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, е. р. 

Бр. У-06-7 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 
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56. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ККУО-
ВШЛ1Ч, ИНЈЕКЦИИ 1000 И.Е. (ФАКТОР УШ КОНЦЕН-
ТРАТ ХУМАН), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА 1ММШО 

АС, ВИЕНА, АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот ККУОВ1ЉШ инјек-

ции 1000 и.е. (Фактор УШ концентрат хуман), едно ши-
шенце со лиофилизирана супстанција по 1000 и.е. фактор 
VIII концентрат хуман, производ на фирмата 1ММ1ШО 
АО, Виена - Австрија, за кој е утврдено дека предизвикува 
штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1489/1-81 од 8. декември 1982 
година, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот 
од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-06-8 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател на 

Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р. 

57. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на декови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА П О В Л Е К У В А Њ Е О Д П Р О М Е Т Н А Л Е К О Т ККУС-
В1Љ11Ч, И Н Ј Е К Ц И И 500 и.е. ( Ф А К Т О Р У Ш К О Н Ц Е Н -
ТРАТ Х У М А Н ) , П Р О И З В О Д Н А Ф И Р М А Т А 1 М М 1 Л \ 0 

АГ, В И Е Н А , А В С Т Р И Ј А 
1. Се повлекува од промет лекот ККУОВ1ЈЕШ инјек-

ции 500 и.е. (Фактор УШ концентрат хуман) едно шињен-
це со лиофилтирана супстанција по 500 и.е. фактор УШ 
концентрат хуман, производ на фирмата 1ММ1ЖО АО, 
Виена, Австрија, за кој е утврдено дека предизвикува 
штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1488/1-81 од 8. декември 1982 
година, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот 
од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист ма 
СФРЈ". 

Бр. У-06-9 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и сонија ина заштита, 
д-р Ѓорѓе Јакозлевиќ, с.р. 

58. 
Угг оѕпоуа па &еп 56 ѕ1ау 3 ос1 2акопо1 га риѕ1апје па 

1екоУ1 УО ргоше1 („Ѕ1и25еп Нѕ1 па ЅРКЈ", ђг. 9/81), ЅојигшоС 
котке1 га игк1, гс!гауѕ1уо 1 ѕосуа1па гаѕ1ка допеѕиуа 

Р Е Ш Е Н И Е 
и ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ККУО-
В1Љ11Ч, ИНЈЕКЦИИ 250 и.е. (ФАКТОР VIII КОНЦЕН-
ТРАТ ХУМАН), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА 1ММШО 

АС, ВИЕНА, АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот ККУОВ1Љ^ инјек-

ции 250 и.е. (Фактор VIII концентрат хуман), едно шишен-
це со лиофилизирана супстанција по 250 и.е. фактор VIII и 
шишенце со 1о ш1 вода ињекции, производ на фирмата 
1ММ1ЈМО АО, Виена, Австрија, за кој е утврдено дека 
предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1187/1 од 8. декември 1982 го-
дина, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-06-10 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

59. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
и ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ВЕВ1/-
ЕИЧ, ИНЈЕКЦИИ 1000 и.е. (ФАКТОР IX КОНЦЕНТРАТ 
ХУМАН), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА 1ММШО АС, 

ВИЕНА АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот ВЕВ1Л-Ш инјекции 

1 >00 и.е. (Фактор IX концентрат хуман), шишенце со лио-
филизирана супстанција по 1000 и.е. фактор IX, производ 
на фирмата 1ММ1ЛМО АО, Виена, Австрија, за кој е ут-
врдено дека предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1495/1 од 8. декември 1982 го-
дина, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У:06-11 
9 јануари 1986 година 

Белг рад 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална 
заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 
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60. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
?А ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ BEBU-
LIN, ИНЈЕКЦИИ 500 И.Е. (ФАКТОР IX КОНЦЕНТРАТ 
Х^ МАН), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА IMMUNO AG, 

ВИЕНА, АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот BEBULIN инјекции 

500 и.е. - шишенце со лиофилизирана супстанција по 500 
и.е. фактор IX, производ на фирмата IMMUNO AG, Виена 
- Австрија, за кој е утврдено дека предизвикува штетни 
последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1494/1-81 од 8. декември 1982 
година, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот 
од точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини од таа точка да му ги вратат на застапникот на 
производителот во рок од осум дена од денот на објавува-
њето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-06-12 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, 

здравство и социјална 
заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

61. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

[" лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
*А ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ BEBU-
LIN, ИНЈЕКЦИИ 200 и .е. ШИШЕНЦЕ СО ЛИОФИЛИ-
UIPAHA СУПСТАНЦИЈА ПО 200 и.е. ФАКТОР IX, 
Ф VKTOP IX КОНЦЕНТРАТ ХУМАН), ПРОИЗВОД НА 

ФИРМАТА IMMUNO AG, ВИЕНА, АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот БЕБУЛИН инјекции 

.ии и.е. (Фактор IX концентрат хуман), шишенце со лио-
[жлизирана супстанција по 200 и.е. фактор IX производ на 
фирмата IMMUNO, Ag,Виена, Австрија, за кој е утврдено 
Јека предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ia решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
оцијална заштита број 07-1493/1-81 од 8. декември 1982 
одина, со кое е одобрено^ пуштањето во промет на лекот 
>д точка 1 на ова решени^. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
от од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
с и н и на лекот од таа точка да му ги вратат на застаини-
от на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
Ф?Г. 

Бр. У-06-13 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за труд. 
здравство и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

62. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ FRAN-
KTION FEIBA NUMAN IMMUNO А 1000 и.е. (ХУМАН 
КОНЦЕНТРАТ ЗА ПАЦИЕНТИ СО ФАКТОР VIII И IX 
А-ИНХИБИТОРИ), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА IMMU-

NO AG, ВИЕНА, АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот FRAKTION FEIBA 

HUMAN IMMUNO а 1000 е. (Хуман концентрат за паци-
енти со фактор VIII и XI а-инхибитори), производ на фир-
мата IMMUNO AG, Виена - Австрија, за кој е утврдено 
дека предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1492/1 од 6. јули 1981 година, 
со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од точка 
1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-06-14 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

63. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ FRAKTI-
ON FEIBA HUMAN IMMUNO А 500 И.Е. (ХУМАН КОН-
ЦЕНТРАТ ЗА ПАЦИЕНТИ СО ФАКТОР VIII И XI А-
-ИНХИБИТОРИ), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА IMMU-

NO AG, ВИЕНА-АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот FRAKTION FIEBA 

HUMAN IMMUNO а 500 и.е. (Хуман концентрат за паци-
енти со фактор VIII и XI-a-a-инхибитори), производ на 
фирмата IMMUNO AG, Виена - Австрија, за кој е утврде-
но дека предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1491/1 од 6. јули 1981 година, 
со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од точка 
1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во ^Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. У-06-15 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 
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64. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет (^Службен лист на СФ?Ј", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ FRAKTI-
ON КЕШ А HUMAN IMMUNO А 250 И.Е. (ХУМАН КОН-
ЦЕНТРАТ ЗА ПАЦИЕНТИ СО ФАКТОР VШ И XI-A 
ИНХИБИТОРИ), ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА IMMUNO 

AG, ВИЕНА, АВСТРИЈА 
1. Се повлекува од промет лекот FRAKTION FEIBA 

HUMAN IMMUNO а 250 а. (Хуман концентрат за пациен-
ти со фактор УШ и XI а-инхибитори), производ на фирма-
та IMMUNO AG, Виена - Австрија, за кој е утврдено дека 
предизвикува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 07-1490/1 од 6. јули 1981 година, 
со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од точка 
1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-06-16 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, 

здравство и социјална 
заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

65, 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ЦРЕС-
ЦОРМОН ИНЈЕКЦИИ, ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА КА-

BI VITRUM, СТОКХОЛМ, ШВЕДСКА 
1. Се повлекува од промет лекот CRESCORMON 

инјекции, производ на фирмата KABI VITRUM, Сток-
холм, Шведска, за кој е утврдено дека предизвикува штет-
ни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита број 05-6271/1-79 од 18 јуни 1980 годи-
на, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на лекот од таа точка да му ги вратат на застапни-
кот на производителот во рок од осум дена од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. У-06-17 
9 јануари 19Ѕ6 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, 

здравство и социјална 
заштита, 

д-р Горѓе Јаксвлеѕиќ, с.р. 

бб. 
Врз основа на член 24 и на член 65 од Законот за На-

родната банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 
4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕ-
РИОДОТ ОД 1 ФЕВРУАРИ ДО 31 МАРТ 1986 ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-
дитната политика што ја спроведуваат Народната банка 
на Југославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, како и банките со 
својата деловна политика, со оваа одлука се регулираат 
обемот и динамиката на порастот на нето домашната ак-
тива и на динарските пласмани на основните и здружени-
те банки (во натамошниот текст: банките). 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука, банките во периодот од 1 февруари до 31 март 1986 
година, ќе обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да изне-
сува најмногу до: 

- 1,6% на 28 февруари; 
- 2,4% на 31 март; 
2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-

ва најмногу до: 
- 2,4% на 28 февруари; 
- 3,6% на 31 март. 
При утврдувањето на порастот на нето домашната 

актива, во смисла на став 1 од оваа точка, не се зема пред-
вид ефектот на промената на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во 
однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 
1985 година, според образецот КН-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на 31 декември 1985 година, се намалува 
износот на можниот пораст на пласманите од одредбата 
под 2 на став 1 од оваа точка. 

3. Банките што даваат пласмани за извоз на стоки и 
услуги (без пласманите од средствата на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка) можат својата 
нето домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги 
зголемат над порастот утврден во точка 2 на одредбата 
под 1 и 2 од оваа одлука, за износот на порастот на тие 
пласмани над процентот од точка 2 став 1 на одредбата 
под 2 од оваа одлука, а најмногу до 2,5% на 31 март 1986 
година, во однос на состојбата на тие пласмани на 31 де-
кември 1985 година. 

4. Банките што даваат пласмани за станбено-кому-
нална изградба, можат својата нето домашна актива и 
вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот 
утврден во точка 2 на одредбата под 1 и 2 на оваа одлука, 
за износот на порастот на тие пласмани над процентот од 
точка 2 став 1 на одредбата под 2 од оваа одлука, а нај-
многу до височината на собраните - расположивите сред-
ства наменети за таа изградба. 

5. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
ги опфаќа динарските и девизните пласмани на банките и 
другата актива и пасива во нето износот. 

6. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општествени правни лица, интер-
ни банки, граѓански правни лица и на граѓаните, освен ди-
нарски ге пласмани што им ти даваат на банките, на Југо-
словенската банка за меѓународна економска соработка, 
на Пазарот на пари и хартии од вредности и на Поштен-
ската штедилница. 

7. По исклучок, во рамките на нето домашната акти-
ва и на динарските пласмани на банките, во смислава точ. 
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2 до 6 од оваа одлука, обврската на ограничувањето на по-
растот нема да се применува врз: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
пострадани од земјотрес, пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрзиот развој 
на САП Косово, а најмногу до височината на остварениот 
прилив на средствата за таа намена во согласност со зако-
ните и со другите прописи, врз пласманите за кредитира-
ње на извозот на опрема и бродови и изведување на инвес-
тициони работи во странство на кредит - до височината 
на средствата примени во 1986 година за таа намена од Ју-
гословенската банка за меѓународна економска соработка 
и на кредитите што се даваат од средствата што меѓуна-
родните или националните финансиски институции или 
одделни земји, ги одобродуваат заради поттикнување на 
побрзиот развој на вработеноста и вработувањето на оние 
што се враќаат од работа во странство. 

2) инвестиционите кредити на банките што ги следат 
пласманите од постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини -
во делот што се формира со здружување на труд и сред-
ства на организациите на здружен труд и на инвестицио-
ните кредити на банките во кои учествуваат кредитите на 
Меѓународната банка за обнова и развој и нејзините афи-
лијации, Еворпската инвестициона банка и ЕУРОФИМЕ, 
врз пласманите на банките за финансирање на објектите 
за одржување на Универзијадата во 1987 година во Загреб, 
врз кредитите на банките за увоз на слабови и старо желе-
зо наменето за преработка за извоз. 

3) врз кредитите за други намени што се дадени врз 
основа на член 9 став 8 од Законот за привремени мерки за 
намирување на определени девизни побарувања 
(„Службен лист на СФРЈ",бр.63/85). 

4) инвестиционите кредити што банките ги даваат од 
средствата на кредитот на Меѓународната банка за обнова 
и развој и нејзините афилијации, Европската инвестицио-
на банка и ЕУРОФИМЕ. 

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка 
се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани 
во своите книговодствени евиденции. 

8. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неис-
користениот дел на порастот на динарските пласмани до 
височината на пропишаниот пораст што е утврден за се-
кој месец, во смисла на точка 2 став 1 на одредбата под 2 
на став 4 од оваа одлука. 

Банките што не ќе остварат пораст на пласманите за 
извоз на стоки и услуги, во смисла на точка 3 од оваа од-
лука, можат да им го отстапуваат на другите банки изно-
сот на неискористениот дел на порастот на пласманите во 
смисла на таа точка, под услов тоа отстапување да се 
врши наменски само за давање на пласманите за извоз на 
стоки и услуги. 

Банките меѓусебно го отстапуваат, односно го прима-
ат неискористениот дел на порастот на динарските плас-
мани, во смисла на оваа точка, однапред до 25 во месецот, 
со тоа што периодот за кој се врши отстапувањето не 
може да биде покус од 20 дена. За отстапениот односно 
примениот дел на неискористениот пораст на динарските 
пласмани, банката е должна да ја извести надлежната на-
родна банка во рок од три дена од денот на отстапување-
то, односно примањето на неискористениот дел на можни-
от пораст на динарските пласмани, со доставување на фо-
токопија на договорот или на самоуправната спогодба за 
меѓусебно отстапување и примање на неискористениот 
дел на порастот на динарските пласмани, склучен меѓу 
банките или меѓу здружената банка и основните банки, 
членки на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманот од точка 7 
став 1 одредби 1 на оваа одлука е поголем од порастот 
предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, 
не можат да го отстапуваат неискористениот дел на 
можниот пораст на динарските пласмани, освен ако отста-
пувањето се врши меѓу банките во рамките на истата 
здружена банка од територијата на републиката односно 
автономната покраина или меѓу банките во рамките на ис-
тото здружение на банкарските организации. 

9. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани, според книговодствената состојба на кра-
јот на секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини и доставуваат на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на не-
то домашната актива и на динарските пласмани на банки-
те на ниво на републиките, односно автономните покраи-
ни и по еден примерок на примените индивидуални из-
вештаи на банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за 
доставување на билансот на банката. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа 
точка, ќе им достави на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини обединет 
збирен извештај за сите републики и автономни покраини. 

10. Извештаите од точка 9 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што ќе 
го пропише Народната банка на Југославија. 

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". * 

О. бр. 2 
23 јануари 1986 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

на Народната банка на 
Југославија, 

заменик - гувернер, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ ОД ЧЛЕН 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ДРУМСКИОТ 
СООБРАЌАЈ СО ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 410 И 411 НА ЗА-

КОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
1. Градежната работна организација за хидро и ни-

скоградба „Адриакооп", од Шабац, пред Уставниот суд на 
Југославија поведе постапка за оценување на спротивнос-
та на одредбите од член 1 на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за превоз во друмскиот сообраќај 
(„Службени гласник СР Србије", бр. 1/80) со одредбите од 
чл. 410 и 411 на Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/76), бидејќи смета дека со тоа што 
организациите на здружен труд можат да вршат дејност 
на јавен превоз само како основна дејност запишана во 
судскиот регистар, а не и како споредна дејност, не се 
овозможува поцелосно користење на капацитетите на пре-
возните средства со кои се врши превоз, како споредна деј-
ност на организацијата на здружен трду. 

2. Со оспорените одредби од наведениот републички 
закон се изменети и дополнети одредбите на член 4 став 1 
од Законот за превоз во друмскиот сообраќај на СР Србија 
и е определено, јавниот превоз во друмскиот сообраќај да 
може да го вршат организациите на здружен труд на кои 
таа дејност, како основна, им е запишана во судскиот ре-
гистар, ако ги исполнуваат другите услови, утврдени со 
закон и со прописи, донесени врз основа на законот. 

3. Собранието на СР Србија, во одговор на предло-
гот, наведе дека со оспорените одредби од Законот се про-
пишува дејноста на јавен превоз во друмскиот сообраќај 
да се врши како основна дејност на организацијата на 
здружен труд, запишана во судскиот регистар, затоа што 
јавниот превоз во друмскиот сообраќај не би можел да се 
организира во организација на здружен труд како според-
на дејност, во обемот и под условите што би гарантирале 
ефикасен, квалитетен и безбеден превоз во смисла на Зако-
нот на СР Србија за превоз во друмскиот сообраќај, и де-
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ка. во случај на такво организирање, според Законот за 
здружениот труд, би постоеле услови и законска обврска, 
да се организира друга основна организација на здружен 
труд. 

Собранието на СР Србија истакна дека со наведените 
одредби на републичкиот закон е уредено вршење на деј-
носта на јавен превоз во друмскиот сообраќај во соглас-
ност со Законот за здружениот труд и дека таквото реше-
ние произлегува од усвоените ставови, цели и начела на 
Општествениот договор за сообраќајната политика на 
Југославија и Општествениот договор на СР Србија за со-
обраќајната политика. 

4. Според член 410 од Законот за здружениот труд ос-
новната организација на здружен труд може да врши само 
една основна дејност, а покрај неа, може да врши и спо-
редни дејности, под условите од член 411 на овој закон. 

Со одредбите на член 411 став 1 од Законот за 
здружениот труд се пропишани условите според кои, секо-
ја организација на здружен труд, покрај своите основни 
дејности, како споредни дејноста, може да ги врши дејнос-
тите што непосредно служат за вршење на нејзините ос-
новни дејности, ако е вообичаено тие да се вршат заедно 
со определената основна дејност во помал обем или по-
времено, или ако нивното вршење придонесува за поце-
лосно искористување на капацитетите, суровините, отпа-
доците или помошниот материјал што се употребува за 
вршење на основната дејост, или ако, во друг поглед, 
служат за порационално вршење на основната дејност. 
Според став 3 од овој член на Законот за здружениот труд, 
споредните дејности не се запишуваат во судскиот регис-
тар, освен споредните дејности на организацијата на 
здружен труд која, во вршењето на тие дејности, продава 
стоки, или врши други услуги на лица што не се купувачи 
на стоките, односно корисници на услугите од нејзината 
основна дејност. 

Законот за здружениот труд, ниту со член 410, а ниту 
со други одредби, не определува кои дејности се сметаат 
како основни а кои како споредни дејности, бидејќи, по 
својата природа, секоја од нив може да биде основна, од-
носно споредна дејност во однос на основната дејност во 
определена организација на здружен труд. Од тие причи-
ни, со член 411 на Законот за здружениот труд се утврду-
ваат условите и се предвидуваат критериумите според кои 
се определува кои дејности во организација на здружен 
труд можат да се вршат како основни а кои како споредни 
дејности. Во случај на сомнение или спор за тоа, со став 4 
на член 411 од Законот за здружениот труд, се предвидува, 
надлежниот орган на општествено-политичката заедница, 
односно организацијата овластена со закон, согласно со 
деловните обичаи, да утврдува кои дејности во определена 
организација на здружен труд можат да се вршат како ос-
новни а кои како споредни дејности, во смисла на овој за-
кон. 

Одредбите на член 1 од наведениот републички за-
кон, со кои се определува дека дејноста на јавен превоз во 
друмскиот сообраќај ја вршат организациите на здружен 
труд на кои таа дејност им е запишана во судскиот регис-
тар како основна и ако ги исполнуваат другите услови 
пропишани со законот и со прописите донесени врз осно-
ва на закон, според оцената на Уставниот суд на Југосла-
вија, не се во спротивност со Законот за здружениот труд. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, на седницата 
одржана на 4 декември 1985 година, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Градежната работна органи-
зација за хидро и нискоградба „Адриакооп", од Шабац, да 
се утврди дека одредбите од член 1 на Законот за измени и 
дополненија на Законот за превоз во друмскиот сообраќај 
(„Службени гласник СРС", број 1/80) се во спротивност со 
Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следнот состав: претседателот на Уставниот суд на Ју-
гославија - д-р Јосиф Трајковић и судиите: Славко Кухар, 
Рамадан Враниќи, Радко Мочивник, Милосав Стшовиќ, 
Јаким Спировски, д-р Ѓуро Векиќ, Иван Франко, Душан 
Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р 

Александар Фира, Божидар Булатовиќ и д-р Васил Грив-
чев. 

У. бр. 279/84 
4 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југосла-
вија, 

д-р Јосиф Трајковић, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ^ МЕР-
КИ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ И ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА 
НИВНАТА СПРОТИВНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 
1. Основната организација на здружен труд „Малоп-

родажба - НИК" индустрија на конфекција Загреб поведе 
постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување 
на уставноста на одредбите на член 4 од Законот за при-
времените мерки за општествена заштита на самоуправ-
ните права и на општествената сопственост („Народне но-
вине СР Хрватске", бр. 14/82) бидејќи смета дека со тие 
одредби пропишаната мерка за општествена заштита рас-
пуштање на дисциплинската комисија на организацијата 
на здружен труд не е во согласност со Уставот на СФРЈ и 
дека е во спротивност со Законот за здружениот труд. Со 
тој предлог е барано Уставниот суд на Југославија да го 
реши судирот на надлежностите помеѓу судовите на 
здружениот труд на Социјалистичка Република Словенија 
и судовите на здружениот труд на Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска во врска со одлучувањето за барањата за 
заштита на правата од работниот однос на работниците 
на оваа организација затоа што смета дека одлучувањето 
на судовите од други републики за заштита на правата на 
работниците од работниот однос ги доведува во нееднак-
ва положба работниците во иста работна организација. 

2. Со одредбите на член 4 од наведениот републички 
закон е предвидено дека освен привремените мерки за оп-
штествена заштита, предвидени во Законот за здружениот 
труд и во други закони, спрема организациите на здружен 
труд може да се преземе и привремена мерка распуштање 
на дисциплинската комисија. 

Уставот на СФРЈ, со член 129, утврдува дека самоуп-
равните права на работните луѓе и општествената соп-
ственост се под посебна општествена заштита. Општес-
твената заштита на самоуправните права и на општестве-
ната сопственост, според овие одредби на Уставот на 
СФРЈ, ја остваруваат собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и на нив одговорните органи, судовите, 
уставните судови, јавниот обвинител и општествениот 
правобранител на самоуправувањето, во формите и на на-
чинот што се утврдуваат со уставот и со законот. Заради 
обезбедување на општествената заштита, Уставот на 
СФРЈ, со член 46 предвидува дека под условите и по по-
стапката што се утврдени со законот, спрема организаци-
јата на здружен труд и заедницата, или спрема друго 
здружение на тие организации во кои побитно е растроено 
остварувањето на самоуправните права на работниците, 
или исполнувањето на со законот утврдената обврска, или 
ако потешко се оштетат општествените интереси, можат 
да се преземат со законот утврдените привремени мерки, а 
кога тоа е неопходно заради отстранување на тие појави 
со овие мерки може привремено да се ограничи остварува-
њето на одделни самоуправни права на работниците, од-
носно правата на организациите или на здруженијата и на 
нивните органи. За таа цел, со член 130 став 1 од Уставот 
на СФРЈ определува дека под условите и по постапката 
што се утврдени со Законот собранието на општествено-
-политичката заедница има право да го распушти работ-
ничкиот совет, односно другиот соодветен орган на упра-
вувањето на организацијата на здружен труд, и да распи-
ше избори за нови членови на тој орган, како и во орг ани-
зацијата на здружен труд и во други самоуправни органи-
зации и заедници да ги распушти извршните органи и да 
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ги смени од должноста работоводните органи и работни-
ците на раководни работни места, да именува привремени 
органи со права и должности утврдени со законот, при-
времено да го ограничи остварувањето на определени са-
моуправни права на работните луѓе и на органите и да 
преземе други мерки што се утвдени со законот. 

Со одредбите на чл. 616 до 635 од Законот за 
здружениот труд во согласност со Уставот на СФРЈ се ут-
врдени формите, условите, постапката и привремените 
мерки за општествена заштита што може да ги преземе 
собранието на општествено-политичката заедница спрема 
организацијата на здружент труд во остварувањето на оп-
штествената заштита на самоуправните права на работни-
те луѓе и на општествената сопственост. Со член 622 од 
Законот за здружениот труд се утврдуваат привремените 
мерки за општествена заштита што може да ги преземе 
собранието на општествено-политичката заедница спрема 
организацијата на здружен труд, во согласност со одред-
бите на член 130 став 1 од Уставот на СФРЈ, а исто така се 
предвидува дека можат да се определат и други со законот 
пропишани мерки за општествена заштита. 

Тргнувајќи од изложеното, пропишаното распушта-
ње на дисциплинската комисија како една од привремени-
те мерки за општествена заштита на самоуправните права 
што може да ја преземе собранието на општествено-поли-
тичката заедница спрема организацијата на здружен труд, 
како што тоа е утврдено со одредбите на член 4 од наведе-
ниот републички закон, според оценка на Уставниот суд 
на Југославија, е согласно со Уставот на СФРЈ и не е во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

3. Уставниот суд на Југославија, според член 375 од 
Уставот на СФРЈ, не е надлежен да решава за судирот на 
надлежностите помеѓу судовите од територијата на две 
или повеќе републики и автономни покраини, туку за тоа, 
според член 369 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ, е над-
лежен Сојузниот суд. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл. 11 
и 15 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 4 декември 1985 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Основната организација на 

здружен труд „Малопродажба - НИК" индустрија на кон-
векција од Загреб да се утврди дека одредбите на член 4 
зд Законот за привремените мерки за општествена зашти-
та на самоуправните права и на општествената сопстве-
ност („Народне новине СР Хрватске", бр 14/82) се несог-
пасни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со 
Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/76). 

2. Уставниот суд на Југославија не е надлежен да ре-
иава за судирот на надлежностите помеѓу судовите. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
зо следниот состав: претседател на Уставниот суд на Ју-
гославија д-р Јосиф Трајковиќ и судии: Рамадан Враниќи, 
Милосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Славко Кухар, Јаким 
Спировски, д-р Ѓуро Векиќ, Иван Франко, Душан Штрбац, 
1-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар 
Фира, Божидар Булатовиќ и д-р Васил Гривчев. 

У бр. 321/84 
4 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Јосиф Трајковић е. р. 

О Д Л У К А 
А ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
IX ЧЛЕН 17 СТАВ 1 ТОЧКА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
1АВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА КРЕДИ-
ИРАЊЕ НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА НА ОСНОВ-
АТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ ЖИВИНИЦЕ 
1. На иницијатива на д-р Сели Алојз од Живинице, 

Уставниот суд на Југославија со Решението У. бр. 74/85 

од 19 ноември 1985 година поведе постапка за оценување 
на уставноста на одредбата на член 17 став 1 точка 2 од 
Правилникот за давање станови на користење и за креди-
тирање на станбената изградба на Основната организаци-
ја на здружен труд Здравствен дом Живинице, од 16 март 
1984 година. Со оспорената одредба е пропишано дека да-
вањето на кредит за индивидуална станбена изградба или 
за адаптација на куќа е обусловено со локацијата на под-
рачјето на општината Живинице, или со оддалеченоста до 
30 км од градот Живинице каде што постои организиран 
јавен градски сообраќај. 

2. Самоуправно право на работните луѓе во 
здружениот труд е самостојно да одлучуваат за начинот 
на користењето и располагањето со средствата за заеднич-
ка потрошувачка^ наменети за задоволување на станбени-
те потреби на работниците. Уредувајќи ги меѓусебните од-
носи во областа на доделувањето на станови и на кредити 
за индивидуална станбена изградба, мора да се води смет-
ка да се задоволат потребите на работниците за домување, 
но, исто така, да се задоволат определените интереси на 
организацијата на здружен труд која доделува стан, од-
носно која дава кредит. Притоа не можат да се имаат 
предвид само околностите работникот да живее во место-
то на работата или во неговата близина, туку и дру? ите 
околности, како што се сообраќајните услови, со кои се 
овозможува работниците да ги извршуваат своите работ-
ни обврски без оглед на тоа дали живеат во местото на ра-
ботата, или во неговата поблиска или подалека околина. 

Со наведената одредба определени категории работ-
ници се исклучуваат од правото на учество во распредел-
бата на средствата за заедничка потрошувачка, наменети 
за задоволување на станбените потреби на работниците, 
со тоа што се определува дека работникот може да добие 
кредит за изградба на куќа или на стан до точно определе-
на оддалеченост од основната организација, не земајќи ги 
предвид другите релевантни околности што можат да 
влијаат врз уредното доаѓање на работникот на работа и 
врз извршувањето на работните задачи. Со тоа овие ра-
ботници се доведуваат во нерамноправна положба во од-
нос на другите работници, што не е во согласност со ус-
тавниот принцип на рамноправноста на работниците во 
одлучувањето за доходот што го остваруваат во различни 
форми на здружување на труд и средства и со уставниот 
принцип дека трудот и резултатите од трудот ја определу-
ваат материјалната и општествената положба на човекот, 
врз основа на еднакви права и одговорности. 

Учеството во распределбата на средствата за заед-
ничка потрошувачка е неотуѓиво право на работниците во 
здружениот труд и не може да биде обусловено од окол-
ности што не произлегуваат од трудот, односно од права-
та што работникот ги има по тој основ. Затоа според 
оценка на Уставниот суд на Југославија, со самоуправни 
општи акти работниците не можат да се исклучат од пра-
вото на учество во доделувањето на кредит за станбена из-
градба само поради тоа што сакаат да градат куќа или 
стан на локацијата надвор од определената оддалечност 
од организацијата на здружен труд, а можат редовно да 
доаѓаат на работа и да ги извршуваат своите работни об-
врски. 

Поради наведените причини Уставниот суд на Југос-
лавија оцени дека оспорената одредба не е во согласност 
со Уставот на СФРЈ па одлучи истата да ја укине. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 18 де-
кември 1985 година, со мнозинство на гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 17 став 1 точка 2 од 

Правилникот за давање станови на користење и за креди-
тирање на станбената изградба на Основната организаци-
ја на здружен труд Здравствен дом Живинице. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Основната организација на здружен труд 
Здравствен дом во Живинице, на начинот на кој е објавен 
Правилникот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците, чијашто одредба се укинува. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во следниот состав: претседател на судот д-р Јосиф 
Трајковиќ, и судии: Божидар Булатовиќ, д-р Васил Грив-
чев, Иван Франко, Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓукиќ-Де-
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левиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, д-р Александар 
Фира, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијо-
виќ и Душан Штрбац. 

У бр. 74/85 
18 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за начинот на ут-
врдување, искажување и распоредување на резултатите од 
ревалоризацијата на општествените средства, објавен во 
^Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85, се поткрадоа долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ, 
ИСКАЖУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТА-
ТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ СРЕДСТВА 
Во член 3 став 1 точка 13 во заградата по бројот: „11" 

треба да се додадат изоставените зборови: „плус ред. бр. 
4". 

Во став 2 во заградата наместо зборовите: „ред. бр. 3 
и ред. бр. 11", треба да стои: „ред. бр. 3 и ред. бр. 11 минус 
ред. бр. 4". 

Во став 3 наместо зборовите: „редниот број", треба 
да стои зборот: групата". 

Во член 5 став 1 зборовите: „член 5" треба да стојат 
зборовите: „член 4". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9 
јануари 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на доста-
вување извештаи за прометот и состојбата на средствата 
на сметките во странство и за плаќањето и наплатувањето 
на услугите преку контокорентна сметка, како и на други 
податоци и за роковите за поднесување на тие извештаи, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 72/85, се поткра-
доа долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ 
ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕТОТ И СОСТОЈБАТА НА 
СРЕДСТВАТА НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА 
ПЛАЌАЊЕТО И НАПЛАТУВАЊЕТО НА УСЛУГИТЕ 
ПРЕКУ КОНТОКОРЕНТНА СМЕТКА, КАКО И НА 
ДРУГИ ПОДАТОЦИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУ-

ВАЊЕ НА ТИЕ ИЗВЕШТАИ 
Во образецот бр. 2 кој е составен дел на Одлуката за 

начинот на доставување извештаи за прометот и состојба-
та на средствата на сметките во странство и за плаќањето 
и наплатувањето на услугите преку контокорентна смет-
ка, како и на други податоци и за роковите за поднесување 
на тие извештаи, наместо називот на колона 5: „Странска 
банка" треба да стои: Странско лице". 

По колоната 5 се додава по грешка изоставената ко-
лона 6, чиј назив гласи: Договорен лимит на средства", 
со тоа што досегашните колони 6 до 9 стануваат колони 7 
до 10. 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 15 јану-
ари 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на 
стоките на форми на извозот и увозот објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/85 се поткрадени подолу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 

НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
Во Списокот на стоките со форми на извозот и уво-

зот, и тоа: 
во гар. број 09.06 во колоната 4, наместо бројот: „09 

05 00001" треба да стои: „09 06 00001"; 
во тар. број 11.09 во колоната 4, наместо бројот: „11 

09 00007" треба да стои: „11 08 2003"; 
во гар. број 20.05/16-2 во колоната 4, наместо бројот: 

„20 05 13002" треба да стои: „20 05 1220"; 
во тар. број 20.07/6ѓ-2 во колоната 4, наместо бројот: 

„20 07 66020" треба да стои: „20 07 66202"; 
во тар. број 27.10/1 в-1 во колоната 4, наместо бројот: 

„27 10 1310" треба да стои: „27 10 13108"; 
во тар. број 27.10/1в-2 во колоната 4, наместо бројот: 

„27 10 1320" треба да стои: „27 10 13205"; 
во тар. број 27.13/26-3 во колоната 4, наместо бројот: 

„27 13 30006" треба да стои: „27 13 22305"; 
во тар. број 28.03/16 во колоната 4, наместо бројот: 

„28 02 12002" треба да стои: „28 03 12002"; 
во тар. број 29.02/4Ѓ во колоните 4, 5 и 6 треба да се 

изостави по грешка отпечатениот текст: „29 02 45001 ЛБ 
ЛБО"; 

во тар. број 29.36/13 во колоната 2, наместо зборот: 
„сулфамиол " треба да стои: „сулфамоил"; 

во тар. број 29.36/14 во колоната 2, наместо зборот: 
„салициласулфапиридин" треба да стои: „салицилазосул-
фопиридин"; 

во тар. број 29.36/19 во колоната 2, наместо зборот: 
„исоксазоил" треба да стои: „изоксазол"; 

во тар. број 38.19/3ж во колоната 4, наместо бројот 
„38 19 02811" треба да стои: „38 19 02803"; 

во тар. број 38.19/3з во колоната 4, наместо бројот 
„38 19 02218" треба да стои: „38 19 02900"; 

во тар. број 38.19/3ѕ во колоната 4, наместо бројот 
„39 19 03117" треба да стои: „38 19 03001"; 

во тар. број 53.03 во колоната 4, наместо бројот: „5' 
02 00005" треба да стои: „53 03 00005"; 

во тар. број 53.05/1 во колоната 6, наместо кратенка 
та: „Кк" треба да стои: „ЛБО"; 

во тар. број 57.07/2 во колоната 4, наместо бројот 
„57 07 10007" треба да стои: „57 07 20007"; 

во тар. број 70.18/1 и 2 во колоната 2, наместо тек 
стот: 

„1) Оптичко стакло: 
а) недовршени леќи за корективни стакла за очил 
б) друго 
2) Друго" 
треба да стои: 
„1) Оптичко стакло 
2) Стакло за медицински очила 
3) Друго-
во тар. број 72.01/2 во колоната 4, треба да се додал 

по грешка изоставениот број: „72 01 20003"; 
во тар. број 73.12/2в во колоните 5 и 6 треба да е 

изостават по грешка внесените цртички и кратенката „К' 
во тар. број 73.25/2 во колоната 6, наместо кратена 

та: „ЛБО треба да стои: „Кк"; 
во тар. број 74.03/36-3 во колоната 4, наместо бројот 

„74 03 32109" треба да стои: „74 03 32309"; 
во тар. број 79.01/2г во колоната 4, наместо бројов 

„79 02 24006" треба да стои: „79 01 24006"; 
во тар. број 79.02/1 а во колоната 4, наместо бројо" 

„79 02 10006" треба да стои: „79 02 11006"; 
во тар. број 80.01/1 во колоната 5, наместо кратена 

та: „К " треба да стои: „Кк"; 
во тар. број 80.04/2 во колоната 4, наместо бројо 

„80 04 20002" треба да стои: „80 04 20008"; 
во тар. број 82.04/3в во колоната 4, наместо бројо 

„82 04 33003" треба да стои: „82 04 33009"; 
во тар. број 82.04/Зг во колоната 4, наместо бројо 

„82 04 34005" треба да стои': „82 04 34004"; 
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во тар. број 82.06/6 во колоната 4, наместо бројот: 
„82 06 10007" треба да стои: „82 06 8006"; 

во тар. број 84.17/2ж-2-2 во колоната 4, наместо бро-
јот: „84 17 20831" треба да стои: „84 17 20830"; 

во тар. број 84.17/2ж-2 наместо текстот: „1) уреди за 
разладување на прехранбени производи, 

2) друго 
треба да стои текстот: 

„а) уреди за разладување на прехранбени произво-
ди 
б) друго 

во тар. број 84.21/3д-2 во колоната 4, наместо бројот: 
„84 21 34213" треба да стои: „84 21 34218"; 

во тар. број 84.25/Зв во колоната 4, наместо бројот: 
„84 25 33307" треба да стои: „84 25 33007"; 

во тар. број 84.40/76-2 во колоната 4, наместо бројот: 
„84 40 72207" треба да стои: „84 40 72201"; 

во тар. број 84.45/9в во колоната 4, наместо бројот: 
„84 45 09038" треба да стои: „84 45 09030"; 

во тар. број 84.49/16 во колоната 4, наместо бројот: 
„88 49 12005" треба да стои: „84 49 12005"; 

во тар. број 84.58/5 во колоната 4, наместо бројот: 
„84 58 500003" треба да стои: „84 58 5003"; 

во тар. број 85.01 во колоната 2, во уводната речени-
ца, наместо зборовите: „статички трансформаторски ис-
правувач^', треба да стои: „статички, трансформатори, 
исправувачи"; 

во тар. број 85.01/9 во колоната 4, наместо бројот: 
„85 01 09001" треба да стои: „85 01 90003"; 

во тар. број 85.01/10 во колоната 4, наместо бројот: 
„85 01 10013" треба да стои: „85 01 10018"; 

во тар. број 85.24/5а во колоната 4, наместо бројот: 
„85 24 50009" треба да стои: „85 24 51009"; 

во тар. број 86.09/5ж во колоните 2, 4, 5 и 6, треба да 
се изостави по грешка отпечатениот текст: 

„ж) друго 86 00 58007 и ЛБ ЛБО"; 
во тар. број 87.03/1 а во колоната 4, наместо бројот: 

„87 03 11001" треба да стои: „87 03 15007"; 
во тар. број 87.03/16 во колоната 4, наместо бројот: 

„87 03 12008" треба да стои: „87 03 16003"; 
во тар. број 90.29 во колоната 4, наместо бројот: „90 

28 00004" треба да стои: „90 29 0004"; 
во тар. број 94.02/36-1 во колоната 4, наместо бројот: 

„94 02 3110" треба да стои: „94 02 32104"; 
во тар. број 94.02/36-2 во колоната 4, наместо бројот: 

„94 02 3220" треба да стои: „94 02 32201"; 
во тар. број 98.01/7 во колоните 2, 4, 5 и 6, наместо 

текстот: 
„7) Друго 98 01 70004 ЛБ ЛБО" 
треба да стои текстот: 
„7) Друго 98 01 70004 ЛБ ЛБО"; 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 23 
јануари 1986 година. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

шстичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
елството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
ославија донесува 

У К А З 
А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ШОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
10 ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА 

I 
Илија Топаловски се отповикува од должноста извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
еративна Република Југославија во Јапонија. 

И 
Тарик Ајановиќ, помошник на сојузниот секретар за 

надворешни работи, се назначува за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Јапонија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 2 
7. I 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Радован Влајковић с.р. 

на 

С о д р ж и н а : 
Страна 

48. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување средства за финансирање на Про-
грамата за изградба на југословенскиот дел од 
железничката пруга Титоград-Скадар во 1982, 
1983 и 1984 година 77 

49. Одлука за усвојување на иницијативата Собра-
нието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето 
на Општествениот договор за обезбедување 
средства за изградба и уредување на спомен-
-обележјето „Сремски фронт" 77 

50. Правилник за техничките нормативи за по-
вршинска експлоатација на лежиштата на мине-
рални суровини 78 

51. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за содржината на одделните позиции во 
обрасците на периодичната пресметка и за-
вршната сметка, за начинот на доставување на 
периодична пресметка и завршна сметка и за 
податоците и документацијата што се доставу-
ваат со периодичната пресметка и завршната 
сметка за банките 96 

52. Правилник за дополнение на Правилникот за 
содржината на одделни конта во контниот план 
за органите на општествено-политичките заед-
ници 98 

53. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за содржината на одделни конта во кон-
тниот план за банките 98 

54. Решение за повлекување од промет на лекот ОЅ-
ТОВ1ЉШ, инјекции 250 и.е. (Фактор УШ ху-
ман), производ на фирмата 1.опс1ег1ап Ѕ. А. Мад-
рид, Шпанија 99 

55. Решение за повлекување од промет на лекот ОЅ-
ТОВ1ЉШ инјекции 500 и.е. (Фактор УШ ху-
ман), производ на фирмата Еапдег1ап Ѕ. А, Мад-
рид, Шпанија 99 

56. Решение за повлекување од промет на лекот 
ККУОВ1ЉШ инјекции 1000 и.е. (Фактор VIII 
концентрат хуман), производ на фирмата 1М-
М1ЖО АО, Виена-Австрија 100 

57. Решение за повлекување од промет на лекот 
ККУОВ1ЉШ инјекции 500 и.е. (Фактор VIII 
концентриран хуман), производ на фирмата 1М-
М1ЈМО АС, Виена-Австрија 100 

58. Решение за повлекување од промет на лекот 
КК.УОВ1ЈЕШ инјекции 250 и.е. (Фактор VIII 
концентрат хуман), производ на фирмата 1М-
М1ЖО АО, Виена-Австрија 100 
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59. Решение за повлекување од промет на лекот ВЕ-

В1ЉШ инјекции 1000 и.е. (Фактор IX концен-
трат хуман), производ на фирмата 1ММ1ЈМО 
АС, Виена-Австрија 100 

60. Решение за повлекување од промет на лекот ВЕ-
В1ЉДО инјекции 500 и.е. (Фактор IX концен-
трат хуман), производ на фирмата 1ММ1ШО 
АС, Виена-Австрија 101 

61. Решение за повлекување од промет на лекот ВЕ-
ВШ-Ш инјекции 250. и.е. во пакување на ши-
шенца со лиофилизирана супстанција по 200 и.е. 
фактор IX - (Фактор IX концентрат хуман), 
производ на фирмата 1ММ1ЖО АС, Виена-Ав-
стрија 101 

62. Решение за повлекување од промет на лекот 
РКА1ЧКТ1(Ж РЕ1ВА Н1ЈМАК 1ММ1ЈМО а 1000 
и.е. (Хуман концентрат за пациенти со фактор 
УШ и XI а-инхибитори) производ на фирмата 
1ММ1ЖО АС, Виена-Австрија 101 

63. Решение за повлекување од промет на лекот 
РКАКТ1СЖ РЕ1ВА Н1ЈМАК 1ММ1ЖО а 500 
и.е. (Хуман концентрат за пациенти со фактор 
УШ и XI а-инхибитори), производ на фирмата 
1ММ1ЖО АС, Виена-Австрија 101 

64. Решение за повлекување од промет на лекот 
РКАКТ1СЖ РЕ1ВА НЕЈМАН 1ММ1ЈЖ) а 250 
и.е. (Хуман концентрат за пациенти со фактор 
VIII и XI а - инхибитори) производ на фирмата 
1ММШО АС, Виена-Австрија 102 

65. Решение за повлекување од промет на лекот 
СКЕЅСОКМСЖ инјекции, производ на фирмата 
КАВ1 У1ТК1ЈМ, Стокхолм, Шведска 102 
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66. Одлука за усогласување на обемот и динамика 
та на порастот на нето домашната актива и на 
динарските пласмани на банките во периодот 
од 1 февруари до 31 март 1986 година 102 

Одлука за оценување на спротивноста на одредбите 
од член 1 на Законот за измени и дополненија 
на Законот за превоз во друмскиот сообраќај со 
одредбите од чл. 410 и 411 на Законот за 
здружениот труд 103 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 4 од Законот за привремените мерки за оп-
штествена заштита на самоуправните права на 
работните луѓе и на општествената сопственост 
и за оценување на нивната спротивност со Зако-
нот за здружениот труд 104 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 17 став 1 точка 2 Од Правилникот за дава-
ње станови на користење и за кредитирање на 
станбената изградба на Основната организаци-
ја на здружен труд Здравствен дом Живинице — 105 

Исправка на Правилникот за начинот на утврдува-
ње, искажување и распоредување на резултати-
те од ревалоризацијата на општествени сред-
ства 106 

Исправка на Одлуката за начинот на доставување 
извештаи за прометот и состојбата на средства-
та на сметките во странство и за плаќањето и 
наплатувањето на услугите преку контокорен-
тна сметка, како и на други податоци и за роко-
вите за поднесување на тие извештаи 106 

Исправка на Одлуката за распоредување на стоките 
на форми на извозот и увозот 106 
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