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562. 
Врз основа на член 82 став 9 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), на предлог од Народната банка на Југославија, 
по прибавено мислење на Стопанската комора на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНО-
СОТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ЗАМЕ-
НА НА ДЕВИЗИ, А СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО ОСНОВИ-
ЦАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА УСЛУ-
ГИ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ИМ 

ГИ ДАВААТ НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

1. Износот на динарите што потекнуваат од замена 
на девизи на странски лица во овластени менувачници и 
од продажба на динарски банкноти на странски банки, а 
кој се засметува во основицата за поттикнување на изво-
зот на услуги, што огранизациите на здружен труд им ги 
даваат на странски лица, се утврдува на следниот начин: 

1) динарската реализација на организациите на 
здружен труд што имаат капацитети за сместување, оства-
рена со давање угостителски услуги за сместување однос-
но пансион на странски лица, се утврдува така што од из-
носот на реализацијата остварена со давање на тие услуги 
на странски лица се одбива динарската противвредност на 
сите наплати извршени во девизи што според посебен про-
пис се засметуваат во основицата за поттикнување на из-
возот; 

2) динарската реализација остварена со давање други 
угостителски и туристички услуги на странски лица се ут-
врдува со примената на процентот на учеството на реали-
зацијата остварена со давање угостителски услуги на 
странски лица од одредбата под 1 на оваа точка во вкупна-
та реализација остварена со давање угостителски услуги 
за сместување односно пансион на странски и на домашни 
лица, на вкупно остварената реализација по основ на дава-
ње други угостителски и туристички услуги на странски и 
домашни лица. 

2. Вкупниот износ на динарите од точка 1 на оваа од-
лука се утврдува до износот на динарската противвред-
ност на девизниот прилив остварен со замена на девизи за 
динари од странски лица кај овластени менувачници и из-
носот остварен со продажба на динарски банкноти на 
странски банки, под услов девизниот прилив да е пренесен 
на сметка на Народната банка на Југославија во стран-
ство. 

3. Организациите на здружен труд што немаат смес-
тувачки капацитети износот на динарите што, во смисла 
на оваа одлука, се засметува во основицата за поттикнува-
ње на извозот, го утврдуваат врз основа на книговодстве-
ната документација за извршените услуги и остварените 
наплати од која може да се утврди дека услугата му е да-
дена на странско лице, а која ја завериле овластените лица 
на организацијата на здружен труд што ги навршила услу-
гите. 

Туристичките агенции можат во износот на динарите 
што во смисла на оваа одлука, се засметува во основицата 
за поттикнување на извозот, да го засметаат само износот 
на динарите кој се однесува на реализацијата на сопстве-
ните услуги при договарањето на хотелски и угостителски 
капацитети на организациите на здружен труд што не се 
во нивниот состав. 

4. Организациите на здружен труд што даваат сооб-
раќајни услуги во вршењето на туристички работи, изно-
сот на динарите што, во смисла на оваа одлука, се засме-
тува во Основицата за поттикнување на извозот, го ут-
врдуваат врз основа на книговодствената и друга доку-
ментација за извршените услуги и остварените наплати од 
која може да се утврди дека услугата му е дадена на стран-
ско лице, а која ја завериле овластените лица на организа-
цијата на здружен труд што ја извршила услугата. 

5. Организациите на здружен труд го утврдуваат из-
носот на динарите што, во смисла на оваа одлука, се за-
сметува во основицата за поттикнување месечно или три-
месечно кумулативно. Тие пресметки се поднесуваат во 
рок од 60 дена од денот на истекот на периодот за кој се 
поднесува пресметка. 

6. Податоци за остварениот девизен прилив во смис-
ла на точка 2 од оваа одлука, обезбедува Народната банка 
на Југославија, а податоци за извршените пресметки од 
точка 5 на оваа одлука обезбедуваат народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни. 

Ако според податоците од став 1 на оваа точка произ-
легува дека вкупниот износ на динарите, што е искажан 
како основица за пресметка од оваа одлука, не е покриен 
со износот на динарската противвредност од точка 2 на 
оваа одлука, организациите на здружен труд се должни да 
поднесат корективна пресметка и да ги вратат повеќе ис-
платените средства по основ на поттикнување. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 278 
12 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

563. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за заштита на 

населението од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 

СИНДРОМОТ НА СТЕКНАТ НЕДОСТИГ НА 
ИМУНИТЕТ 

1. Заради заштита на населението од синдромот на 
стекнат недостиг на имунитет (во натамошниот текст: си-
да), се применуваат посебни мерки определил со Законот 
за заштита на населениоето од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја, и тоа: рано откривање на изво-
рите и патиштата за пренесување на сида и пријавување« 

2. Рано откривање на изворите и патиштата за прене-
сување на сида се врши: 

1) со епидемиолошко испитување при појава или 
опасност од појава на сида; 

2) со здравствен преглед на лицата за кои се сомнева 
дека се заболени или дека носат антитела на вирусот на 
сида. 
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Заради рано откривање на изворите и патиштат за 
пренесување на сида се врши и лабораториско испитување 
на присуството на антитела на вирусот на сида, или ви-
рус на сида, како и проверување на лабораториското испи-
тување (идентификација) на присуството на антитела на 
вирусот на сида или на вирусот на сида кај лица кај кои 
врз основа на здравствен преглед ќе се посомнева дека бо-
ледуваат од сида. 

3. На задолжително пријавување подлежат: 
1) секое носење антитела на вирусот на сида или на 

вирусот на сида; 
2) секое заболување од сида; 
3) смрт од сида, 
4. Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 

заштита ќе ги определи организациите на здружен труд во 
областа на здравството што ќе вршат определени испиту-
вања и на начинот на пријавување на сида. 

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

Е. п. бр. 285 
12 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

564. 
Врз основа на член 186 став 3 од Деловникот на Со-

јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУ-

ЛАТ НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ВО САРАЕВО 
1. Се дава согласност за отворање Конзулат на Репу-

блика Франција во Сараево, со почесен конзул на чело, и 
со конзуларно подрачје што ја опфаќа територијата на Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи по 
дипломатски пат ќе ја извести Република Франција за сог-
ласноста на Сојузниот извршен совет за отворање конзу-
лат на Република Франција во Сараево со почесен конзул 
на чело. 

Е. п. бр. 284 
12 јуни 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

565* 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 38/77 и 11/80), со 
согласност со претседателот на СОЈУЗНИОТ комитет за 
енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЕЛСКИ ВОДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за поставување на надземни елетроенергетски во-
дови наменети за пренос и развод на електрична енергија 
и на надземни телекомуникациони кабелски водови по ис-
ти столбови, како и за изведување на надземни куќни при-
клучоци за напојување на електроенергетски и ДРУГИ об-

каде што е: Ѓ «• уклон на спрооводникот, во центи-
метри, на температура I •• 40°С, за вод со поголем уклон. 

Член 3 
При поставувањето на надземни нисконапонски елек-

троенергетски водови и надземни телекомуникациони ка-
белот водови на исти столбови, телекомуникационот ка-
белски вод мора да се постави под нисконапонскиот елек-
троенергетски вод* Вертикалното растојание помеѓу тие 
водови во главата на столбот смее да биде помало од 1 
т , ако електроенергетскиот вод е со неизолирани спровод-
ници, односно не смее да биде помал од 0,6 т , ако е елек-
троенергетскиот вод со изолирани спроводницн. 

Вертикалното растојание помеѓу спроводникот на 
нисконапонскиот електроенергетски вод и телекомуника-
цискиот кабелски вод во средината на распонот мора да 
биде најмалку на сигурносна оддалеченост О, но не смее 
да биде помало од 0,6 т . 

Нисконапонскиот електоренергетски вод со изолира-
ни спрооводници и телекомуникациониот кабелски вод 
можат да се постават во иста хоризонтална рамнина, со 
тоа што растојанието помеѓу тие водови мора да биде нај-
малку на сигурносната оддалеченост О, но не смее да биде 
помало од 0,4 т . 

Член 4 
При приближувањето и вкрстуваното на нисконапон-

скиот електроенергетски вод со изолирани спроовдници и 
на телекомуникациониот кабелски вод на ист столб, нај-
малото сигурносно растојание помеѓу тие водови изнесу-
ва 20 еш. 

Член 5 
Телекомуникационите кабли и опремата (спојници, 

разводна и завршна опрема) мораат да бидат сиругно изо-

јекти, и надземни месни и меѓумесни телекомуникацион 
кабелски водови. 

Одредбите од овој правилник не се применуваат н 
контактни водови за електрично влечење. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилни! 

ги имаат следните значења: 
1) надземен елетроенергетски вод е збирот на сите де 

лови што служат за надземно водење на спроводници шт< 
ја пренесуваат и разведуваат електричната енергија, со ко 
се опфатени: спроводниците, заштитните јажиња, земјово 
дите, заземјувачите, изолаторите, носачите, конзолите 
столбовите и темелите. Надземниот електроенергетск* 
вод може да биде со неизолирани (голи) спроводити! ил* 
со изолирани спроводници; 

2) високонапонски елетроенергетски вод е електро-
енергетски вод чиј номинален напон применува 1000 V; 

3) нисконапонски електроенергетски вод е електро 
нергетски вод чиј номинален напон не преминува 1000 V; 

4) номинален напон е напон спрема кој водот е ди* 
мензионаран и граден; 

5) надземен телекомуникационен кабел е самонослив 
кабел што служи за изградба на надземни телекомуника-
циони водови, со метални спроводник или оптички влак-
на; 

6) надземен телекомуникационен кабелски вод е зби-
рот на сите делови што служат за надземно водење на те-
лекомуникациони спроводници, со кој се опфатени: теле-
комуникациониот кабел, носачите, елементите за при-
цврстување, носење и фаќање, земјоводите, заземјувачите, 
столбовите, спојниците и разводната и завршната опрема; 

7) столб е која и да е конструкција што служи за носе-
ње на електроенергетски и телекомуникациони спровод-
ници и опрема (на пр. столб, носач, ѕидна конзола и ел.); 

8) уклон на спороводник е вертикалното растојание 
од правата што ги спојува точките на обесувањето до 
спроводникот, мерен во средината на распонот; 

9) сигурносна оддалеченост V е најмалата дозволена 
оддалеченост помеѓу нисконапонскиот електроенергетски 
вод и телекомуникациониот кабелски вод во средината на 
распонот, која се пресметува според образецот; 
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лирани. Ако надворешната површина на опремата е од 
електрично спроведлив материјал, спроводливите делови 
мора да се заземјат. 

Член 6 
Ако на ист столб се врши заземјување на електро-

енергетскиот и телекомуникациониот вод, земјоводот на 
телекомуникациониот вод мора да биде изолиран, а зазем-
јувачите мораат да бидат оддалечени еден од друг најмал-
ку 3 т . 

Член 7 
Спроводникот на нисконапонскиот електроенергет-

ски вод може да има најмногу една напрегната механичка 
спојница во распонот помеѓу два столба. 

Член 8 
Столбовите на кои се поставуваат надземни електро-

енергетски водови и телекомуникациони кабелски водови 
мораат да бидат така димензинонирани што напрегањето 
на материјалот да не ја пречекори границата на дозволе-
ното напрегање. 

Член 9 
Не е дозволено поставување на исти столбови на: 
а) високонапонски електроенергетски водови и теле-

комуникациони водови со голи или изолирани спроводни-
ци ; 

б) нисконапонски елелктроенергетски водови и теле-
комуникациони водови со неизолирани спроводници. 

Член 10 
Со денот на влеувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи одредбата на член 192 од Правилни-
кот за техничките нормативи за изградба на надземни 
електроенергетски водови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/73 и 11/80). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-2365/1 
20 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

566. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и 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, сојузниот сек-
ретар за народната одбрана и претсетелот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЦЕ-

ФАЛОГРАФИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: 
1) условите и барањата што мораат да бидат испол-

нети при изработката, експлоатацијата и одржувањето на 
електроенцефалографите; 

2) постапката и начинот на означување и обележува-
ње на електроенцефалографите; 

3) техничките мерки за заштита на електоенцефало-
-графите; 

4) начинот на ракување и одржување на електроенце-
фалографите; 

5) постапката и начинот на обезбедување на опреде-
лените својства, карактеристики и квалитет на електроен-
цефалографите; 

6) поблиската содржина на техничкото упатство за 
електроенцефалографите. 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
другите електромедицински уреди односно опрема што се 
користи во електроенцефалографијата, како што се: свет-
лосните и акустичните симулатори, БЕО тераписки уреди, 
БЕО уреди за контрола и надзор, уредите за чување и пре-
глед на БЕО податоци и ел. 

Член 2 
Освен термините и дефинициите утврдени во пропи-

сот за југословенскиот стандард за термините и дефини-
циите за електромедицинските уреди и опрема, долнуведе-
ните термини во смисла на овој правилник ги имаат след-
ните значења: 

1) Избирач на програмата е контактен склоп меха-
нички или електронски кој овоз можува избор на програ-4 

мата; 
2) Избирач на влезот е контактен склоп за поврзува-

ње на електродите или електродните претзајакнувачи на 
влезните приручници на зајакнувачите во каналот; 

3) Дозволено преоптоварување е најголемиот дозво-
лен противфазен напон на влезните кола кој не предизви-
кува оштетување на електроенцефалографот; 

4) БЕО електрода е спроводникот ставен над главата 
или вметнат во кожата на главата или мозокот, наменет 
за детекција на електричната активност на мозокот, во 
комбинација со друга електрода или други електроди; 

5) Ефективна ширина на записот е ширината на хар-
тиената лента во чии рамки, во согласност со барањата 
пропишани со овој правилник, може да се запише сигна-
лот од каналите а е определена со ширината на гранични-
кот на системот за пишување; 

6) Електрични пречки се надворешните пречки пораг 
ди промена на електричното поле; 

7) Електроенцефалограф е електромедицински уред-
на со кој можат да се регистрираат одвоиви графички за-
писи на електричната активност на мозокот за дијагнос-
тички намени; 

8) Електроенцефалограм (БЕС) е видливиот запис на 
електричната активност на мозокот; 

9) Електроден предзајакнувач е зајакнувачот кој му 
претходи на кој и да е избирач на влезот или на избирачот 
на одводот на електроенцефалографот; 

10) Фактор на потиснувањето е способност на енце-
фалографот, вклучувајќи го и кабелот на електродите, 
приклучницата за кабелот на електродите, кабелот на па-
циентот, високофреквенциските филтри, заштитната 
мрежа, избирачот на влезот, влезот на зајакнувачот ити., 
да ги потисне истофазните сигнали и влијанието на неед-
наква импеданса на БЕС електроди; 

И) Филтер е склопот за придушување на сигналите 
на несаканите фреквенции; 

12) Истифазан сигнал е заедничката компонента на 
два сигнала доведени на две активни влезни приклучница 
на диференцијалниот БЕС зајакнувач; 

13) Еднонасочен истофазан напон на поместувањето 
е средната компонента на еднонасочниот напон кој се ја-
вува меѓу електро дата и неутралната електрода; 

14) Кабел на електродата е кабелот кој ја спојува 
електродата со приклучницата за жицата на електродата 
ако електро дата нема вграден предзајакнувач; 

15) Калибрација е можност за регистрација на калиб-
рациоиот напон КОЈ е вграден во електроенцефалографот 
или ну левиот напон наместо БЕГ сигнал; 

16) Калибрационен напон е напонскиот скок регис-
триран при калибрацијата на амплитудата; 

17) Канал е целокупниот систем за детекција* зајакну-
вање и регистрација на разликата на потенцијалите меѓу 
парот електроди или нивната комбинација; 
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18) Магнетски пречки се надворешните пречки што 
ги создава променливото магнетно поле, а кои настанува-
ат поради спроводник или уред напојуван со напонот на 
мрежата или напонот на други фреквенции; 

19) Неутрална електрода е електро дата што се корис-
ти како референтна точка за диференцијалниот зајекнувач 
односно за потиснување на пречките. Таа не се вклучува 
во комплетот на БЕО електроди и може да се означи како 
електрода за заземјување; 

20) Одвод е процесот на снимање од парот електроди 
или нивна комбинација во еден БЕО канал или БЕО сним-
ка добиена со таква постапка; 

21) Осетливост е односот на амплитудата на влезни-
от сигнал во т V; спрема амплитудата на записот во ш т 
изразен во ц У / т т ; 

22) Приклучна кутија за електроди е направата наме-
нета за приклучување на каблите на електродите; 

23) Приклучница на кабелот на електродата е при-
клучницата на приклучната кутија за електродите на која 
се приклучува кабелот на електродата; 

24) Програма е контактниот склоп која овозможува 
повеќе БЕО канали да бидат по претходно избран распо-
ред истовремено прикажани на БЕО запис; 

25) Противфазен напон на поместувањето е еднонасо-
чен напон кој се јавува меѓу две БЕО електроди; 

26) Влезна приклучница 1 е влезната приклучница на 
зајакнувачот во каналот на која негативниот напон, во од-
нос на другата приклучница, произведува отклон нагоре 
(„МИНУС" ВЛЕЗ); 

27) Влезна приклучница 2 е влезната приклучница на 
зајакнувачот во каналот на која негативниот напон, во од-
нос на другата приклучница, произведува отклон надолу 
(„ПЛУС" ВЛЕЗ); 

28) Среден референтен потенцијал е средната вред-
ност на потенцијалите на сите или избраните БЕО елек-
троди кои се користат како референтен потенцијал; 

29) Надворешни пречки се несаканите пречки во сни-
мањето настанати со дејствување на изворот на пречките 
надвор од пациентот; 

30) Високофреквенциски пречки се надворешни пре-
чки настанати со дејствување на изворот на енергија во 
подрачјето на радиофреквенциите. 

31) Временска константа е времето потребно ампли-
тудата на излезниот напонски скок да падне на 1/е (37%) 
од вредноста на почетната амплитуда кај наизменично 
врзан зајакнувач. Оваа дефиниција се однесува само на ИС 
мрежа од прв ред. 

И. ИЗРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ 
Член 3 

Номиналните опсези на употребата на електроенце-
фалографот се: 

1) за мрежниот напон: ± 10% од номиналниот напон; 
2) за фреквенцијата на мрежниот напон: ± 2% од но-

миналната фреквенција; 
3) за температурата: од + 10° С до + 40° С; 
4) за релативната влажност: 25% до 95% без конденза-

ција; 
5) за притисокот: од 70 кЛа до 106 кИа. 

Член4 
За електроенцефалографите од класата II со изоли-

ран внатрешен застор кои имаат трожилен мрежен кабел, 
третиот спроводник споен на контактот на заштитното за-
земјување на мрежниот приклучник смее да се користи са-
мо како функционално з^мјуваље за тој застор и негова-
та изолација мора да биде обоена зелено-жолто. Изолаци-
јата на засторот од став 1 на овој член и на сите саров-а 
дници на врските споени со нив мора да ги задоволи бара-
њата за мрежниот дел на уредот од класата II. 

Спојницата на функционално^) заземјување на елек-
троенцефалографот мора да биде означена така што јасно 
да се разликува од спојницата за заштитно заземјување. 

Член, 5 
Вредностите на одводните струи, утврдени во пропи-

сот за југословенскиот стандард за" мерење на трајни од-

водни струи на електромедицинските уреди и опрема, 
важат и за енцефалографите, со тоа што мораат да бидат 
исполнети и следните услови: 

1) за електроенцефалографите од типот СР одводна-
та струја на куќиштето во нормални услови не смее да би-
де поголема од 0,1 шА; 

2) за електроенцефалографите кои имаат спојница за 
функционално заземјување одводната струја на пациен-
тот, од апликациониот дел во земјата, не смее да биде по-
голема од вредностите дадени во подолунаведената табе-
ла, кога меѓу стегалката на функционално™ заземјување и 
земјата се приклучи напон еднаков на 110% од вредноста 
на најмногу дозволениот работен напон на мрежата. 

Испитувањето од став 1 на овој член не се врши кога 
спојниците на функционално™ заземјување и на заштит-
ното заземјување во енцефалографот се меѓусебно споени. 

Одводна струја на пациентот 
(мрежен напон на спојницата на функционално™ заземју-
вање) 

Тип на уредот или на ап- Дозволени 
ликациониот дел вредности (тА) 

В, ВР 5 
СР 0,05 

Член 6 
На електроенцефалографите не се применува мерење 

на диелектричната цврстина меѓу деловите на апликацио-
ниот дел. 

Диелектричната цврстина меѓу апликационите дело-
ви одвоени на начинот од типот Р и на деловите за влезот 
на сигналите, на деловите за излезот на сигналите или на 
куќиштето на енцефалографот, се испитува со напон пого-
лем од 1.500 V ефективна вредност и во случај кога рефе-
рентниот напон е помал од 250 V ефективна вредност. Ме-
рење се врши на уредите од класата I и II и на уредите со 
внатрешен извор на напојување. 

Референтниот напон за кој се претпоставува дека 
мостон меѓу апликациониот дел одвоен на начинот од ти-
пот Р и куќиштето на енцефалографот е еднаков на најви-
сокиот напон што се појавува на деловите на апликацио-
ниот дел одвоен на начинот од типот Р. 

Заштитните направи споени меѓу апликациониот дел 
одвоен на начинот од типот Р и куќиштето на електроен-
цефалографот за време на мењето мораат да се одвојат 
ако се активираат со напон помал од испитниот напон. 

За испитување на диелектричната цврстина меѓу 
мрежниот дел и апликациониот дел за електроенцефалог-
рафите од класата II, делот на испитниот напон, кој се ја-
вува меѓу аплихациониот дел и другите кола кои не се дел 
од колата со мрежен напон, се органичува така што да не 
ја преминува вредноста на испитниот напон од 1500 V 
ефективна вредност. 

Член 7 
Електроенцефалографот не мора да биде заштитен 

од водата што капе. 
Член 8 

Кабелот на електродата кај електроенцефалографот 
од типот ВР или од типод СР, ако е одвоен од приклучни-
цата, не смее да има спроводни делови споени со пациен-
тот кои можат да дојдат во контакт со рамна спроводна 
површина со пречник најмалку од 100 т т . 

Член 9 
Заради поправка на оштетен кабел за напојување до-

зволено е лемење или стегање на кабелските спрс водници. 

Член 10 
Големините на лазечките патеки и на воздушните 

растојанија за изолација меѓу куќиштето на енцефалогра-
фот и апликациониот дел одвоен на начинот од типот Р се 
утврдени во прописот за југословенскиот стандард за ис-
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питување на диелектричната цврстина на електромеди-
цинските уреди. За енцефалографите од класата I и класа-
та II и за електроенцефалографите со внатрешен извор на 
напојување се користи референтен напон поголем од 250 V 
ефективна или ЗОО V еднонасочна вредност. 

Член 11 
Диелектричната цврстина на електроенцефалографот 

со внатрешен извор на напојување мора да се испитува со 
најголем и најмал напон на изворот на напојување што го 
определил производителот. 

Член 12 
Кабелот на електродата мора да има најмалку 24 

приклучиици вклучувајќи ја и приклучницата за неутрал-
ната електрода, но пожелно е бројот на приклучниците да 
биде поголем. 

Член 13 
Должината на кабелот од приклучната кутија за елек-

троди до електроенцефалографот не смее да биде помало 
од 4 т . 

Член 14 
За секоја приклучница за кабелот на електродата мо-

ра да постои можност за спојување на двата влеза на кој и 
да е БЕО канал. Ознаката на избирачот на влезот мора да 
биде идентично со ознаката на приклучната кутија за елек-
тродите. Ознаката на избирачот на влезот мора јасно да 
покажува кои електроди се споени на влезната приклучни-
ца 1 и влезната приклучница 2. 

Член 15 
Избирачот на влезот мора да биде таков што да е 

можна и употреба на средниот референтен потенцијал. 

Член 16 
Електроенцефалографот мора да има рачно или ав-

томатско средство за враќање во појдовната положба на 
трагата на записот, која мора да овозможи, по префлање-
то на избирачот на влезот од едната на другата БЕС елек-
трода, меѓу кои владее напонска разлика од ЗОО т У едно-
насочна вредност, обновената трага на записот да се најде 
во рамките на 15% ефективна ширина на записот од него-
вата почетна вредност. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува на осет-
ливоста на електроенцефалографот од 10 ц У / т т и на која 
и да е временска константа. 

Времето потребно за враќање на трагата на записот 
во појдовна положба мора да биде помало од две секунди. 

Член 17 
Електроенцефалографот мора да биде опремен со 

средство за индикацијата на импедансата на секоја елек-
трода. Мерењето мора да се врши со фреквенција од 10 Нг 
± 20%. Релативната промена на пакажувањето не смее да 
биде поголема од ± 20% за износот на отпорноста на 
електродата од 1 кО до 50 кО. 

Струјата на мерењето мора да биде помало од 10 џА. 

Член 18 
Во целото фреквенциско подрачје на електроенцефа-

лографот определено со најдолга временска константа и 
со горната гранична фреквенција поставена меѓу 50 Нг I 
100 Нг, испитаната импеданса која се состои од отпорник 
од 620 кП во паралела со кондензатор од 4,7 пр, вметната 
во серијата со која и да е електрода, не смее да влијае врз 
намалувањето на амплитудата на сигналите за повеќе од 
40 % од амплитудата која би постоела без вметнатата им-
педанса. 

Барањето од став 1 на овој член мора да биде задово-
лено и ако постои противфазен и истофазен еднонасочен 
напон на поместувањето. Двата напона на поместувањето 
не смее да се приклучат истовремено. Избирачот на осет-
ливоста се поставува на осетливост од 10 ц У / т т . 

Член 19 
Еднонасочната струја која тече низ пациентот во 

БЕО електрода, освен неутралната електрода, покрај сите 
други електрода споени заедно, не смее да биде поголема 
од 0,1 ОА. 

Член 20 
Електроенцефалографот мора да биде опремен со на-

права за создавање на калибрационен напон на функција-
та на скокот, чие време на порастот и време на опаѓањето 
не е поголемо од 1 шѕ. Калибрациониот напон се доведува 
на влезот на енцефалографот, а неговата амплитуда мора 
да има скоковито променливи вредности, во износи од 2, 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 ООО џ. 

Член 21 
Калибрациониот напон мора да овозможи испитува-

ње на работата на целиот канал на електроенцефалограф, 
вклучувајќи ги и електродните предзајакнувачи, со тоа 
што мора да биде доведен на влезот на електроенцефалог-
раф, пред која и да е наизменична врска што Ја определува 
временската константа и пред која и да е команда достап-
на на корисникот (на пример филтар или осетливост). 

Ако со калибрациониот напон не се испитува цело-
купната осетливост, вклучувајќи ги и електродните пред-
зајакнувачи, на електроенцефалографот мора да постои 
средство кое ќе овозможи такво испитување. 

Грешката на калибрациониот напон не смее да биде 
поголема од ± 2% или 2 цУ, со тоа што се зема предвид 
поголемата вредност. 

За електроенцефалографите кај кои калибрациониот 
напон се добива од наполнет кондензатор, колото за доби-
вање на калибрациониот напон не смее да има временска 
константа помала од 100 ѕ. 

Член 22 
Најголемата осетливост на електроенцефалографот 

не смее да биде помала од 1 ц У / т т на фреквенција од 10 
Нг и на границите на фреквенциското подрачје. 

Електроенцефалографите кои не го исполнуваат ба-
рањето од член 15 став 2 на овој правилник мораат да 
имаат независна команда на осетливоста за секој канал 
која мора да покрива опсег од 1 до 100 ц У / т т во чекори 
кои не се поголеми од 1:2 и со дозволено отстапување по-
мало од ± 5%. 

За електроенцефалографите кои ги задоволуваат ба-
рањата од член 15 на овој правилник, наместо поединечна 
скоковита команда на осетливоста за сите БЕО канали 
може да се користи заедничка скоковита команда на осет-
ливоста, која покрива опсег од 1 до 30 ц У / т т во чекори 
кои не се поголеми од 1:2 

Член 23 
Противфазниот напон од I V од врвот од врвот на 

влезното коло на електроенцефалографот не смее да го 
оштети електроенцефалографот. 

Член 24 
Ширината на трагата на записот на пишувачот не 

смее да биде поголема од 0,5 т т . 

Член 25 
Електроенцефалографот мора да поседува електрич-

на контрола на положбата на основната линија за секој ка-
нал, со тоа што нејзиниот опсег на регулацијата не смее да 
биде помал од најголемиот отклон, од врвот до врвот на 
пишувачот. 

Член 26 
Со приклучниците за кабли на електродите споени 

преку нискошумен (на пр. металфилм) отпорник со от-
порност од 4,7 кв кон приклучницата на неутралната елек-
трода и со номиналните опсези на употребата според член 
3 на овој правилник, индивидуалните, интермитентните 
или преодните отклони настанати во записот, кои се пого-
леми од 4 т т од врвот до врвот, не смеат во просек да се 
појавуваат почесто од еднаш во една минута. Отклоните 
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поголеми до 2 пат не смеат во просек да се јавуваат почес-
то од еднаш во секунда. Колебањето на основната линија 
во време од 6 ѕ не смее да биде поголемо од 1,5 т т од 
врвот до врвот. 

Член 27 
Синусоидниот влезен сигнал од 1 т У од врвот до 

врвот и фреквенциите од 40 Нг, доведен на влезот на еден 
канал од електроенцефалографот чија осетливост е доте-
рана така што настанатиот отклон да изнесува 10 т т од 
врвот до врвот, во другите канали кога тие се споени на 
приклучницата на неутралната електрода преку отпорник 
од 4,7 кО и со номиналните опсези на употребата од член 3 
на овој правилник, не смее да произведе откон поголем од 
0,5 шш од врвот до врвот. 

Барањето од став 1 на овој член не се применува на 
електроенцефалографите кои немаат посебна команда на 
осетливоста за секој канал. 

Член 28 
Преслушување помеѓу каналите се испитува така 

што на влезовите на сите канали, освен на оној што се ис-
питува се доведуваат во фаза на синусоиден напон со 
фреквенција од 10 Нг таква амплитуда, со номиналните 
опсези од член 3 на овој правилник, а производениот от-
клон да биде еднаков на ефективната широчина на запи-
сот. Отклонот на испитуваниот канал, ЧИЈ влез се спојува 
со неутралната електрода, мора да биде помал од 0,5 т т . 

Барањето од став 1 на овој член мора да биде испол-
нето за секој канал на електроенцефалшрафот. 

Член 29 
Дотерувањето на која и да е команда за изборот на 

осетливоста на електроенцефалографот, достапна без 
употреба на алат, не смее да предизвика поместување на 
основната линија за повеќе од ± 5% од ефективната шири-
на на записот во каналот кој се испитува и чија временска 
константа е дотерана на најголемата можна вредност. 

Член 30 
Релативното отстапување на зајакнувањето на елек-

троенцефалографот во опсег на фреквенции до 60 Нг во 
однос на зајакнувањето на фреквенција од 10 Нг не смее да 
биде поголемо од ± 10%, а над 60 Нг надвишување на ам-
плитуднофреквенциската карактеристика на електроенце-
фалографот не смее да биде поголемо од + 20%. 

Член 31 
Надвишувањето на одзивот на напонскиот скок од 

100 цУ на кој и да е поларитет, со време на порастот од 1 
тѕ , и при осетливост од 10 ц В / т т , не сме да биде поголе-
мо од 1 т т , со основната линија дотерана на средината 
на ефективната ширина на записот, најдолга можна вре-
менска константа и горна гранична фреквенција поставена 
во подрачјето меѓу 50 Нг и 100 Нг. 

Член 32 
По примената на напрнскиот скок на влезот на енце-

фалографот опаѓањето на амплитудата на записот за 
првите 140 т ѕ не сме да биде поголемо од онаа што наста-
нува при временската константа од 1 ѕ. 

Член 33 
Електроенцефалографот мора да има независни ко-

манди за избор на долната и горната гранична фреквенци-
ја за секој канал засебно. 

Член 34 
За влезниот сигнал кој произведува отклон од 5 т т 

од врвот до врвот на средината на ефективната ширина на 
записот, амплитудата на запишаниот сигнал не смее да се 
менува повеќе од ± 0,5 т т , ако сигналот се поместува 
преку целата ефективна ширина на записот. 

Член 35 
Синусон "чиот сигнал на фреквенцијата од 10 Нг, чија 

пресметана амплитуда е таква што при најмала осетли-

вост да произведува запис на амплитудата од 0,2 шш од 
врвот до врвот, при брзината на хартиената лента од 30 
т т / ѕ , мора да создава препознатлив запис. 

Член 36 
Хистерезисот на системот за пишување не смее да 

надмине 0,5 т т по ОТКЛОНОТ од 10 т т во која и да е насо-
ка. 

Член 37 
Точноста на средствата за бележење на времето не 

смее да зависи од механизмот за поместување на хартија-
та. Неговата релативна грешка мора да биде помала од ± 
2%. 

Средството за бележење на времето и средството за 
бележење на појави во текот на работата на електроенце-
фалографот, ако постои, не смее да произведува несакани 
отклони поголеми од 0,2 т ш во кој и да е канал и со која 
да било осетливост. 

Член 38 
Електроенцефалографот мора да има избор на брзи-

ната на хартијата од 15 т т / ѕ , 30 т т / ѕ и 60 т т / ѕ , со до-
зволено отстапување од ± 5%, и при најнеповолна комби-
нација на номиналниот опсег на употребата од член 3 на 
овој правилник. 

Член 39 
Ефективната ширина на записот мора да изнесува 

најмалку 20 шпт. 

Член 40 
Електроенцефалографот мора да биде опремен со 

средство за влегурвање и излегување на сигналите што ќе 
овозможи снимање и репродукција на сигналите од магне-
тофонот. Средството од став 1 на овој член мора да овоз-
можи одведување на сигналите за снимање и доведување 
на сигналите за репродукција на местото меѓу два после-
довни степена на енцефалографот, како што е тоа при-
кажано на цртежот бр. 1. 

Цртеж бр. 1 - Пример на склоп за Влегување и излегување 
на сигналите. 

Легенда: 
Броевите и буквите на цртежот означуваат: 
1) - пишувач; 
2) - команда за дотерување на осетливоста; 
3) - команда за поместување на основната линија; 
4) - БЕС зајакнувач; 
А - излегување на сигналот (1,4 V, од врвот до врвот 

за пол отклон) 
Б - влегување на сигналот (1,4 V од врвот до врвот за 

полн отклон). 
Склопот за излегување на сигналите мора да ги ис-

полни следните барања: 
П излезот за сигнал мора да биде асиметричен; 
2) излезната импеданса мора да биде помала од 100 0, 
3) импедансата на оптоварувањето мора да биде по-

голема од 10 кО, 
4) позитивен поларитет на сигналите во однос на зем-

јата мора да се добие во случај на отклон на записот на 
БЕС спрема горе; 
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5) мора да постои заштита од краток спој на излезот; 
6) излезниот сигнал мора да биде еднаков на нула ко-

га нема влезен сигнал; 
7) ако фреквенциската карактеристика, зајакнување-

то, долготрајната стабилност и линеарност се разликува-
ат од оние во каналот за остварувањето на БЕО запис, тоа 
мора да се наведе во техничкото упатство. 

Склопот за влегување на сигналите мора да ги испол-
ни следните барања: 

1) мора да постои склоп кој овозможува оддалечено 
заземјување (прекинувач Ѕ на цртежот бр. 1); 

2) мора да постои склоп за одвојување на деловите за 
влегување на сигналите од претходниот степен (прекину-
вачите Ѕ*, Ѕг,... на цртежот бр. 1); 

3) влезната импеданса мора да биде поголема од 100 
кО; 

4) мора да постои можност за дотерување на осетли-
воста на осетливост од 1 V/10 пип; 

5) поларитетот на сигналите во однос на земјата за 
отклонот од основната линија нагоре мора да биде пози-
тивен; 

6) приклучувањето на некој уред со излезен напон од 
нула волти не смее да предизвика поместување на основ-
ната линија на склопот за влегување на сигналите. Енцефалограф од типот ВР заштитен од удир на де-

фибрилатор 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ 

Член 41 
Електроенцефалографот не може да се означува како 

електромедицински уред од класата III. 

Член 42 
Електроенцефалографот заштитен од удир на дефиб-

рилатор мора да се означи со една од ознаките на цртежот 
2 зависно од степенот на заштитата: 

Енцефалограф од ТИПОТ В заштитен од удир на де-
фибрилатор 

Енцефалограф од типот СР заштитен од удир на де* 
фибрилатор 

Цртеж 2 - Начин на означување на енцефалографот 
од типот V, ВР и СР 

Член 43 
На приклучниците на каблите на електродите на 

електроенцефалографот мора да биде јасно означен секој 
кабел на електродата, без оглед на тоа дали се применува-
ат симболи или низови на броеви. 

Ознаките од став 1 на овој член мораат во целост да 
одговараат на ознаките на избирачот на влезот на елек-
троенцефалографот а неутралната електрода мора да би-
де означена со N. 

Член 44 
Командата за избор на долната гранична фреквенци-

ја мора да биде означена во херци, а може да биде означу-
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вана и во секунди поради индикација на соодветна вре-
менска константа. 

Со временско означуваше се назначува времето по-
требно амплитудата на функцијата на скокот, чие време 
на порастот е помал од 1 тѕ , да падне на 37% од вредност 
на почетната амплитуда. 

Член 45 
Електроенцефалографот мора да биде снабден со ко-

манда за избор на горната гранична фреквенција од 60 Нг, 
30 Нг и 15 Нг кои мораат да бидат означени во Нг. Се до-
зволува релативна грешка од ± 10%. 

Означената вредност претставува фреквенција на ко-
ја амплитудата на сигналите изнесува 70% од амплитуда-
та на сигналите на 10 Нг. 

IV. ТЕХНИЧКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

Член 46 
При заедничко користење на енцефалографот кој има 

вградено средство за заштита од празнење на срцевиот де-
фибрилатор и срцевиот дефибрилатор на пациентот мора 
да биде осигурана изолација на БЕС електродата од: 

1) куќиштето на уредот; 
2) делот за влегување на сигналите; 
ЗЈделот за излегување на сигналите; 
4) металната фолија на која е поставен уредот и чија 

површина не е помала од основицата на уредот (само за 
уредите од класата II и уредите со внатрешен извор на на-
појување). 

Член 47 
Електроенцефалографите со пишувачи со извор на 

ултравиолетово светло не смеат да емитуваат светлост на 
бранова должина помала од 320 пт . 

Член 48 
Површините на врелите игли или на елементите за 

печатење, кои на температура на околината од 25 °С 
можат да ја преминат работната температура од 85 °С, 
мораат да бидат посебно заштитени. 

Член 49 
Противфазниот напон од 1 V од врвот до врвот на 

влезното коло не смее да го оштети енцефалографот. 

V. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПОТРЕБНИТЕ СРЕДСТВА, КАРАКТЕРИСТИКИ И 

КВАЛИТЕТ НА ЕНЦЕФАЛОГРАФОТ 

Член 50 
Електроенцефалографите спакувани за транспорт и 

складирање во време кое не може да биде подолго од 15 
недели мораат да ги задржат сите својства при следните 
услови на околината: 

1) температурата на околината да биде: од - 20 °С до 
70 °С; 

2) релативната влажност: од 10% до 100% вклучувајќи 
ја и кондензацијата; 

3) притисокот: од 70 кРа до 106 кРа. 
Ако транспортот и складирањето траат подолго од 

15 недели условите за транспорт и складирање во поглед 
на температурата, релативната влажност и притисокот 
мораат да бидат еднакви на номиналниот опсег на употре-
бата на енцефалографот според член 3 на овој правилник. 

Член 51 
По почетниот период загревањето на електроенцефа-

лографот од 1 мин. основната линија во наредните 5 мину-
ти не смее да се помести за повеќе од 5 пт . Вкупното по-
местување на основната линија во наредните 5 ћ не смее 
да оневозможи регулација на поместувањето на која и да е 
основна линија во номиналните услови на употребата на 
енцефалографот од член 3 на овој правилник. 

Член 52 
Во номиналните услови на употребата на електроен-

цефалографот од член 3 на овој правилник температурни-
от коефициент на поместувањето на основната линија, из-
разен во проценти на ефективната ширина на записот, не 
смее да биде поголем од 1,5%/°С. 

Член 53 
БЕО хартија мора да биде сложена во форма на бук-

вата 2 и читлива на местото на записот и на должината 
која не е помала од 60 с т лево од точката на записот. 

Член 54 
А#о на БЕО хартија постојат правоаголни координа-

ти, отстапувањето на точката на записот од вертикалната 
оска мора да биде помало од 0,5 т т за ОТКЛОНОТ на запи-
сот од 20 шш од врвот до врвот. 

Член 55 
Ако на БЕС хартија постојат криволиниски коорди-

нати изобличувањето на записот не смее да биде поголемо 
од изобличувањето што би настанало од употребан пишу-
вач со стрелка долга 100 т т . 

Член 56 
Точките на записот на сите канали настанати при цу-

лев отклон на пишувачот, вклучувајќи и кој и да е маркер 
на појави, мораат да бидат во рамките на 1 т т од линија-
та нормалната на насоката на движењето на хартијата. 

VI. СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО 

Член 57 
Техничкото упатство за електроенцефалографите 

содржи: 
1) податок за класата на заштита на енцефалографот 

од електричен удар; 
2) податоци за постапките неопходни за безбедна ра-

бота, со посебен осврт на опасностите што можат да на-
станат како последица од несоодветна електрична инста-
лација во случај на примена на електроенцефалограф од 
типот В; 

3) предупредување дека кај електроенцефалографот 
од типот ВР и типот СР - спроводните делови на електро-
дите и нивните приклучници, како и неутралната електро-
да не смеат да ги допираат другите спроводни делови, 
вклучувајќи ја и земјата; 

4) податок за типот на електричната инсталација на 
која можат сигурно да се спојат уредите, начинот на споју-
вање со спроводникот за изедначување на потенцијалите и 
начинот на означување на приклучниците за функционал-
но заземјување; 

5) податок за типот на кабелот на пациентот со кој 
може да се постигне заштита од удир на дефибрилатор и 
заштита од високофреквенциски изгореници; 

6) опис на заштитното средство од изгореници, што 
може да го заштити пациентот кога енцефалографот се ко-
ристи со високо фреквенциски хируршки уреди, ако енце-
фалографот го има тоа средство; 

7) предупредување за можните опасности предизви-
кани со собирање на одводните струи ако енцефалографот 
е споен со други уреди; 

8) податок за испитувањето на енцефалографите и ка-
белот на пациентите; 

9) податок дека енцефалографот е заштитен од удир 
на дефибрилаторот ако таква заштита постои; 

10) податоци за мерките на претпазливост што се 
преземаат ако дефибрилаторот се применува на пациен-
тот; 

11) објаснение зашто мрежниот кабел кај уредите од 
класата II има три спроводници, ако таков кабел постои; 

12) податок за отстранувањето на надворешните пре-
чки; 

13) податок за изборот на електродите заради отстра-
нување на преголемите еднонасочни напони на поместува-
њето; 
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14) предупредување за намалувањето на фреквенцис-
киот опсег и квалитетот на снимањето поради употреба 
на филтер; 

15) податок за потребниот квалитет на хартијата за 
снимање; 

16) податоци за деловите за влегување и излегување 
на сигналите и за распоредот на приклучните контакти; 

17) податоци за меѓусебното дотерување на точката 
на записот на пишувачот на сите канали; 

18) податок за амплитудно-фреквенциската каракте-
ристика во графичка форма; 

19) податок за амплитудно-фреквенциската каракте-
ристика на филтерот за секоја негова положба во графич-
ка форма, ако енцефалографот има високофреквенциски 
филтер; 

20) податок за карактеристиките на филтерот во с1В-
/октави и податок дека меѓусебните отстапувања на ка-
рактеристиките на филтерот на различни канали се во 
рамките на 1 с!В; 

21) услови за складирање и транспорт на енцефалог-
рафот. 

Член 58 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-884/1 
18 февруари 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

567. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и 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, сојузниот сек-
ретар за народна одбрана и претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИ-

ЦИНСКИТЕ УРЕДИ ЗА УЛТРАЗВУЧНА 
ДИЈАГНОСТИКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: 
1) условите и барањата што мораат да бидат испол-

нети при изработката, експлоатацијата и одржувањето на 
електромедицинските уреди за ултразвучна дијагностика 
(во натамошниот текст: уредите); 

2) постапката и начинот на означување и обележува-
ње на уредите; 

3) техничките мерки за заштита на уредите; 
4) начинот на ракување и одржување на уредите; 
5) постапката и начинот на обезбедување на опреде-

лените својства, карактеристики и квалитет на уредите; 
6) поблиската содржина на техничкото упатство за 

уредите. 

Член 2 
Освен термините и дефинициите утврдени во пропи-

сот за југословенскиот стандард за термините и дефини-
циите за електромедицинските уреди и опремата, долуна-
ведените термини во смисла на овој правилник ги имаат 
следните значења: 

1) Апликационен дел е целиот склоп на мерната сон-
да и сите кабли или конектори што се поврзани со него; 

2) Електромедицински уред за ултразвучна дијагнос-
тика - е уред наменет за создавање и примена на ултраз-
вук заради дијагностика; 

3) Фреквенција на повторувањето на импулсите е 
бројот на импулсите во секунда со кои се побудува ултра> 
вучниот претворувач; 

4) Најголем моментен интензитет е најголемата мо-
ментна врвна вредност на ултразвучната сила по единица 
површина; 

5) Номинална фреквенција е фреквенцијата на која 
работи ултразвучниот претворувач; 

6) Произведен акустички импулс е брановата форма 
на ултразувчниот притисок; 

7) Просечна сила е средната ултразвучна сила на ап-
ликациониот дел на уредот, во т>У во траење од 1 ѕ, мере-
но во вода; 

8) Работна фреквенција е измерената фреквенција на 
рефлектираниот бран мерена за случај на најголема реф-
лексија во вода; 

9) Склоп на сондата е склопот на еден или повеќе ул-
тразвучни претворувачи, со припаѓачките електронски, 
електрични и механички компоненти што се наоѓаат во за-
едничко куќиште; 

10) Ултразвучен поетворувач е направа наменета за 
претворање на електричната енергија во механичка или на 
механичката во електрична во подрачјето на ултразвучни-
те фреквенции; 

11) Ултразвук се механички вибрации во подрачјето 
на фреквенциите над 20 кНг; 

12) Величина на ултразвучниот претворувач е величи-
ната на површината на ултразвучниот претворувач која 
зрачи во т т 2 , без оглед на тоа дали тој се состои од еден 
елемент или од повеќе елементи; 

13) Зона на одгласот минус 20 <1В е површината ок-
ружена со точки во кои е амплитудата на одгласот, кој до-
аѓа од мала кугла, со 1/10 аксијален одглас во исто ниво, 
при што за рамни претворувачи куглата се наоѓа на мес-
тото на преминот од блиското поле во - далечното поле а 
за фокусираните претворувачи во нивниот фокус. 

И. ИЗРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ 

Член 3 
Апликациониот дел на уредите мора да биде водо-

непропустлив. Секој апликационен дел мора поединечно 
да се испита на водонепропустливост. 

Член 4 
Ако во склопот на сондата постои мотор, мора да се 

напојува медицински со сигурносен низок напон. 

Член 5 
Ако уредот е изведен како електромедицински уред 

односно опрема од класата II, третиот спроводник во к * 
белот за напојување (обоен зелено-жолто) споен на кон-
тактот за заштитно заземјување на мрежната приклучни-
ца, може да се користи само за функционално заземјување 
на внатрешните одвоени оклопи. 

Изолацијата на оклопите од став 1 на овој член и 
внатрешното ожичување мораат да ги исполнуваат усло-
вите за испитување што се утврдени во прописот за југо-
словенскиот стандард за испитување на диелектричната 
цврстина на електромедицинските уреди и опрема за 
мрежниот дел на уредот односно опремата од класата И 

Член 6 
Секоја спојница за функционално заземјување на уро-

дите мора да биде означена така што јасно да се разликува 
од спојницата за заштитно заземјување. 

Член 7 
Освен условите за само една грешка утврдени во про-

писот за југословенскиот стандард за мерење на трајните 
одводни струи на електромедицинските уреди и опрема, 
како услов за само една грешка во смилса на овој правил-
ник се сметаат и: 
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1) краткиот спој на изолацијата меѓу апликациониот 
дел и секој достапен спроведлив дел во склопот на сонда-
жа; 

2) прекинот на спроводникот поврзан со достапниот 
проводен дел од уредот низ кој течат функционални 
струи; 

3) краткиот спој на деловите на апликациониот дел, 
вклучувајќи ги и сите спроводни делови на апликацциони-
от дел, ако лизговите страни и воздушните растојанија ме-
ѓу тие делови не ги исполнуваат условите утврдени во 
прописот за југословенскиот стандард за испитување на 
диелектричната цврстина на електромедицинските уреди 
за ултразвучна дијагностика. 

Член 8 
За уредите од типот СР одводната струја низ куќиш-

тето во нормални услови мора да биде помала од 0,1 тА. 

Член 9 
За уредите од типот В, ВР и СР кои имаат спојница за 

функционално заземјување, одводната струја низ пациен-
тот, мерено од апликациониот дел кон земјата, за типови-
те В и БР мора да биде помала од 5 тА, а за ТИПОТ СР - од 
0,05 тА, при што надворешниот напон, со вредност од 
110% на најголемиот номинален мрежен напон, се спојува 
меѓу спојницата за функционално заземјување и земјата. 

Барањето од став 1 на овој член не се применува на 
уредите кои имаат спојница за функционално заземЈување 
и спојница за заштитно заземјување врзани заедно во 
внатрешноста на уредот. 

Член 10 
Сите делови на уредот кои служат за придржување 

или имобилизација на пациентот мораат да бидат изведе-
ни така што да не можат да го повредат пациентот и да не 
можат да се разлабават при движење на пациентот. 

Член И 
Сите делови на уредот предвидени за придржување 

на пациентот мораат да бидат изведени така што да ја за-
доволуваат функцијата на пациентите со маса до 135 

Член 12 
Склопот на сондата на уредот за ултраззучна дијаг-

ностика, на припагачките команди или електродите што 
за време на нормална употреба се држат во рака, мораат 
да бидат изведени така што нивното оштетување, при паѓ-
ање од три различни положби (слободно паѓање) од виси-
на од 1 т на тврда дрвена подлога со зафатнинава маса 
поголема од 700 к§/т3 , да не смее да предизвика опасност 
за пациентот, ракувачот или за околината и во која се нао-
ѓа уредот. 

Член 13 
Средствата за задвижување на деловите од уредот 

што можат да го повредат пациентот мораат да бидат из-
ведени така што задвижувањето на тие делови да е овоз-
можено само под постојана и непрекината контрола или 
мораат да имаат вградена заштитна направа која спречу-
ва опасен притисок на пациентот. 

Член 14 
Ако уредот има делови со автоматско управување (на 

пример глава за пребарување и ел.) кои за време на нор-
мална употреба доаѓаат во непосреден допир со пациен-
тот, на уредот^ на лесно дофатливо место, мора да постои 
команда означена со црвена боја со која се запира 
движењето на апликациониот дел и го враќа во безбедна 
положба за пациентот. 

Член 15 
Приклучницата на кабелот на склопот на сондата ко-

ја е предвидена за поврзување на кабелот со уредот од ти-
пот ВР или СР мора да биде изолирана така што да не 
може да дојде во непосреден допир со рамна спроводна 
површиан со пречник поголем од 100 шш. 

Член 16 
Приклучницата на кабелот на склопот на сондата ко-

ја е предвидена за поврзување на кабелот и уредот мора 
да биде изведена така што при поврзувањето најпрво да 
го спојува контактот за заштитно заземјување, а потоа да 
се спојуваат другите контакти, додека при развејување да 
се раздвојуваат сите контакти освен контрактот за за-
штитно заземјување кој се раздвојува последен. 

Член 17 
Заради поправка на оштетен кабел дозволено е леме-

ва или стегање на кабелските спроводници. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ 

Член 18 
Уредите не смеат да се оначуваат како електромеди-

цински уреди односно опрема од класата III. 

Член 19 
На надворешната страна на уредот не смее да се оз-

начува излезната ултразвучна сила. 

Член 20 
На склопот на сондата мора да биде означена номи-

налната фреквенција. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 21 
Техничкото упатство за уредите за дијагностика 

содржи: 
1) податоци за деловите на склопот на сондата кои во 

нормална употреба или при испитување на функционира-
њето на уредот можат да бидат нурнати во вода (или во 
некоја друга течност што мора да биде наведена); 

2) предупредување за корисникот дека на склопот на 
сондата можат да се појават пукнатини кои овозможуваат 
пробивање на течноста; 

3) предупредување за потребата од редовен преглед 
на каблите на склопот на сондата и на конекторите врзани 
за нив; 

4) податоци за постапките што обезбедуваат сигурна 
работа на уредот, особено за случај ако уредот за ултраз-
вучна дијагностика е од типот В; 

5) податоци за типот на електричната инсталација на 
која може да се приклучи уредот, со детален опис на упот-
ребата и спојувањето на заземјувањето или спороводни-
кот за изедначување на потенцијалите; 

6) податоци за склопот на сондата и тоа: 
а) просечна сила; 
б) зона на објектот - 20 <Ш (минус 20 <1В); 
в) димензии на ултразвучниот претворувач; 
гј работна фреквенција; 
д) производен акустичен импулс; 
ѓ) најголем моментен интензитет; 
7) за уредите од класата II објаснение за употребата и 

начинот на спојување на трожилниот мрежен кабел, ако 
постои; 

8) податоци за означувањето и спојувањето на спро-
водникот за функционално заземјување. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРГ. 

Бр. 07-887/1 
18 февруари 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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568. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и 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, сојузниот сек-
ретар за народна одбрана и претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИ-
ЦИНСКИТЕ УРЕДИ ЗА МИРКОБРАНОВА ТЕРАПИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: 
1) условите и барањата што мораат да бидат испол-

нети при изработката, експлотацијата и одржуавњето на 
електромедицинските уреди за миркобранова терапија (во 
натамошниот текст: уредите; 

2) постапката и начинот на означување и обележува-
ње на уредит; 

3) техничките мерки за заштита на уредит; 
4) начинот на ракување и одржувања на уредит; 
5) постапката и начинот на обезбедување на опредле-

ните својства, карактеристики и квалитет на уредит; 
6) поблиската содржина на техничкото упатство за 

уредите. 
Одредбите на овој правилник не се применуваат на 

уредите за микробранова терапија што е наменета исклу-
чиво за предизвикување на хипертермија. 

Член 2 
Освен термините и дефинициите утврдени во пропи-

сот за југословенскиот стандард за термините и дефини-
циите за електромедицинските уреди и опрема, долунаве-
дените термини, во смисла на овој правилник, ги имаат 
следните значења: 

1) Апликациони делови се сите достапни делови на 
апликаторите и каблите, брановодите кои се поврзани со 
нив како и нивните приручници и спој ни ци; 

2) Апликатор е дел од уредот наменет за зрачење на 
микробранова енергија за локална примена врз пациентот 
(на пример, антени со насочено зрачење, дипол со рефлек-
тор, диполен слог, отворен брановод, диелектричен ради-
јатор и ел.); 

3) Електромедицински уред за микробранова терапи-
ја е уред за лекување на пациентите со озрачување со елек-
тромагнетско поле во подрачјето на фреквенции од ЗОО 
МШ до 30 ГХз;; 

4) Хипертермија е загревање на одделни делови од 
организмот на пациентот заради предизвикување на тера-
писки ефекти; 

5) Номинална излезна сила е најголемата излезна си-
ла што може да се добие на приспособено оптоварување, 
земена како средна вредност во време од најмалу 1 ѕ, кога 
уредот за миркобранова терапија работи на највисока 
фреквенција; 

6) Несакано зрачење е секое миркобраново зрачење 
произведено со уред за миркобранова терапија, што не 
придонесува за лекување на пациентот; 

7) Приспособена оптоварување е отпорното оптова-
рување, во подрачјето од 50 0 до 70 0 кое, ставено наместо 
апликатор, не предизвикува појава на стационарни напон-
ски бранови ЧИЈ степен на стоечкот бран е поголем од 1,5 
во брановодот или во споените кабли на апликаторот. 

И. ИЗРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ 

Член 3 
За секој уред мора да се провери работната фреквен-

ција кога е приклучен на приспосооено оптоварување. 

Член 4 
Фреквенциите за уредите мораат да бидат во опсег од 

ЗОО МШ до 30 ОН2, и тоа: 433, 92 МШ ± 0,28%, 2450 

МШ ± 50 МШ, 5800 МШ ± МХз или 22125 МШ ± 125 
МШ. 

Член 5 
По загревање на уредот, најголемата излезна сила на 

уредот не смее да се разликува од номиналната излезна 
сила за повеќе од ± 30%. 

Член 6 
Уредите мораат да ги исполнуваат барањата утврде-

ни во прописот за југословенскиот стандард за мерење на 
трајни одводи струи на електромедицинските уреди и оп-
рема. Одводната струја на уредот низ пациентот се мери и 
при употреба на уред со пливачки апликационен дел. При 
мерење на одводот на струјата уредот не смее да произве-
дува осцилации на висока (работна) фреквенција. 

Член 7 
При испитувањето на типот уредите мораат да се 

проверуваат и на диелектричката чврстина според пропи-
сот за Југословенскиот стандард за испитување на диелек-
тричката цврстина на електромедицинските уреди и опре-
ма. 

Член 8 
Уредите мораат да бидат конструирани така што да 

можат да работат непрекинато. 

Член 9 
Номиналната излезна сила на уредот не смее да биде 

поголема од 250 

Член 10 
Несаканото зрачење на апликаторот не смее да биде 

поголемо од 10 т>У/ст2 на оддалеченост од 1 т во насока-
та на зрачењето и на оддалеченост од 0,25 т зад главата 
на апликаторот (во насока спротивна од референтната на-
сока на зрачењето). 

Член 11 
Зрачењето на оддалеченост од 0,05 т од куќиштето и 

оклопот на уредот, додека уредот работи со номинална 
излезна сила на приспособено оптоварување, не смее да 
биде поголемо од 10 т>У/ст2. 

Член 12 
Уредите не смеат да предизвикаат радиофреквенцис-

ки пречки. 

Член 13 
Покажувањето на приспособената излезна сила на 

уредот може да биде релативно или апсолутно. За апсо-
лутното покажување на излезната сила на уредот измере-
ната излезна сила не смее да се разликува од приспособе-
ната сила за повеќе од ± 30% од најголемата излезна сила 
на тој опсег. Покажувањето на релативниот износ на из-
лезната сила на уредот мора да биде изведено така што 
отчитаниот износ да не може да се замени со апсолутниот 
износ на силата. 

Член 14 
Излезната сила на уредот, чиј апликатор на површи-

ната е помал од 25 ст 2 предивден за непосреден допир со 
пациентот за време на озрачувањето, не смее да биде пого-. 
лема од 25 АУ. 

Член 15 
На уредите мора да биде вградена команда со која из-

лезната сила може да се намали на 20% од вредноста на 
најголемата излезна сила на тој опсег или на 20 ЧУ, со тоа 
што се зема предвид помалата вредност. 

Член 16 
Уредите мораат да бидат изведени така што излезот 

на апликаторот да не може да се активира ако командата 
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за регулација на излезната сила не е во положба на најма-
лата излезна сила. 

Член 17 
На уредот мора да биде вграден временски прекину-

вач кој може да дејствува најмногу 30 пип, со граница на 
дозволената апсолутна грешка од ± 1 пип. 

Член 18 
Капакот на уредот, чие отворање односно подигање 

може да предизвика несакано зрачење на микробранова 
енергија поголема од 10 т \У/ст 2 на оддалеченост од 0,05 
т од уредот мора да биде изработен така што да може да 
се отвори, односно да се подигне само со алат. 

Член 19 
Примената на уредот за микробранова терапија кај 

пациентот не смее да предизвика прегревање или топење 
на спроводливите предмети на телото или во телото на 
пациентот кај пациентите кои имаат вграден стимулатор 
на срцевиот ритам, остеосинтезен имплантат и сл. 

Слушните помагала, обетките сиџирчињата пржење-
то и сл. мораат да се отстранат во текот то на микробран 
новата терапија. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ 

Член 20 
Уредите не смеат да се означуваат како електроме-

дицнски уреди односно опрема од класата III. 

Член 21 
Работната фреквенција на уредите мора да се означи 

(во МНг или С№) покрај означената номинална излезна 
сила (во XV) и приспособеното оптоварување (во 0). 

Член 22 
На секој достапен капак на уредот чие отворање 

може да предизвика микробраново зрачење со густина на 
поголема од 10 т \У/ст 2 мора да се наоѓа знакот прикажан 
на цртежот број 1. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКИТЕ 
УПАТСТВА 

Член 24 
Техничкото упатство за уредите содржи: 
1) податок за класата на заштита на уредите од елек-

тричен удар; 
2) податоци за поставувањето на апликатор за оддел-

ни видови терапии со цел да се намали несаканото озрачу-
вање на другите делови на телото на пациентот; 

3) предупредување да се исклучи излезната сила за 
времето додека апликаторот се поставува врз телото на 
пациентот поради лекување; 

4) предупредување апликаторот да не се насочува кон 
очите или гениталиите; 

5) предупредување дека, пациентот мора да носи по-
себни заштитни очила ако апликаторот се применува бли-
зу очите; 

6) предупредување на опасност поради спроводли-
вост на предметите на телото или во телото на пациентот 
(на пример ако пациентот има имплантиран стимулатор 
на срцевиот ритам, остеосинтезен имплантат и ел.); 

7) податок за правилниот избор на апликатор и из-
лезната сила за одделни видови озрачување; 

8) податок за озрачувањето на малите делови на те-
лото на пациентот (на пример, рачниот зглоб и ел.) пора-
ди опасност од несакано озрачување на другите делови на 
телото; 

9) предупредување дека за време на озрачувањето, во 
околината од 1,5 т , од апликаторот, да не смеат да се на-
оѓаат други лица освен ракувачот; 

10) предупредување дека невнимателното ракување 
со апликаторот може да ја промени карактеристиката на 
зрачењето на главата на апликаторот; 

11) податок дека терапијата со микробраново озрачу-
вање не се применува кај пациентите со намалена осетли-
вост на топлина; 

12) податок за постапката со деловите од уредот ако 
се обележени со знак од кој и да е вид, а посебно со знакот 
од чл. 22 и 23 на овој правилник; 

13) податок дека како делови под напон се сметаат и 
деловите на уредот што се напојувани со енерпда на ра-
ботна фреквенција на уредот. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-885/1 
18 февруари 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

569. 

Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и 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, сојузниот сек-
ретар за народна одбрана и претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЈОНИЗАЦИОНН-
ТЕ КОМОРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО РАДИОТЕ-

Р А П И С Т ДОЗИМЕТРИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуаат: 
1) условите и барањата што мораат да бидат испол-

нети при изработката, експлоатацијата и одржувањето на 
јонизационите комори кои се употребуваат во радиотера-
пист дозиметрија (во натамошниот текст: коморите); 

2) постапката и начинот на означување и обележува-
ње на коморите; 

3) техничките мерки за заштита на коморите; 
4) начинот на ракување и одржување на коморите; 
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5) постапката и начинот на обезбедување на опреде-
лените својства карактеристики и квалитет на коморите; 

6) поблиската содржина на техничкото упатство за 
коморите. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат на на-

прсточните комори, коморите со тенок прозорец, комори-
те со кабел за напојување, кондензаторските комори, не-
затнатите комори и затнатите комори, што се наменети за 
мерење на експозиционата доза, јачината на експозицио-
ната доза и меѓусебно зависните величини, во следните оп-
сези: 

- експозициона доза од 0,3 т С / к $ до 3 С/к& 
јачина на експозиционата доза од 3 џА/к% до 30 

тА/к& 
- фотонски енергии што одговарат на Х-зрачење ге-

нерирано со напони од 10 кУ до 3 МУ, 
- фотонски енергии што одговараат на Х-зрачење ге-

нерирано со акцелератори на електроните од 3 МеУ до 50 
МеУ 

- фотонски енергии што одговараат на гама-зрачење 
од 5 кеУ до 3 МеУ. 

Член 3 
Освен термините и дефинициите утврдени во пропи-

сот за југословенскиот стандард за термините и дефини-
циите за електромедицински уреди и опрема, долунаведе-
ните термини во смисла на овој правилник ги имаат след-
ните значења: 

1) договорена стварна вредност е вредноста блиска 
на стварната вредност така што разликата измеѓу тие две 
вредности да може да се занемари кога се во прашање по-
требите од калибрација или определување на карактерис-
тиките на комората; 

2) ефективен опсег на показните вредости е опсегот 
на показните вредности во кои комората ги задоволува ут-
врдените карактеристики; 

3) граници на дозволената релативна ГРЕШКА се 
најголемите дозволени промени на карактеристиката (у). 
Ако границите на дозволената релативна грешка се ± е %, 
промената Ау/у мора да остане во посег од - е % до + е 
%; 

4) јонизациона комора е направа што се состои од 
осетлива зафатнина, колекторска електрода, заштитна 
електрода - ако постои ѕид на комората, капа за постига-
ње на електронска рамнотежа и делови на изолаторот кој 
се граничи со осетливата зафатнина; 

5) калибрационен фактор е факторот со кој наелек-
тризирањето или струјата на јонизацијата, коригирано на 
соодветни референтни услови, се претвора во мерена вред-
ност во референтната точка на комората; 

6) корекционен фактор е бездимензионен фактор со 
кој покажаната вредност се претвора во вредност на рефе-
рентните услови за температурата, влажноста и воздуш-
ниот притисок; 

7) квалитет на зрачењето е карактеристика на јонизи-
рачкото зрачење определена со спектралната распределба 
на зрачењето во донос на енергијата или брановата 
должина, а се изразува со ефективна бранова должина, 
ефективна енергија, полудебелина, со напони на цевките 
за Х-зрачење, бранова форма или со филтрација; 

8) мерена вредност е процена на реалната вредност 
изведена од прикажаната вредност, вклучувајќи ја и при-
мената на сите потребни корекциони и калибрациони фак-
тори; 

9) мерна грешка е разликата меѓу покажаната вред-
ност на мерената величина и реалната вредност на таа ве-
личина; 

10) мерен склоп е склопот кој ја мери струјата од ко-
мората и ја претвора во форма погодна за покажување. 

11) направа за проверка на стабилноста е направа 
што уредот составен од комора и мерен склоп го излага 
на полето на зрачење во повторливи услови заради про-
верка на карактеристиките, а за самиот мерен склоп на-
права за проверка на стабилноста е каправата која на вле-
зот на мерниот склоп внесува повторлив електричен сиг-
нал; 

12) номинални услови за работа се условите што оп-
фаќаат ефективни опсези на карактеристиките и сите но-
минални опсези за влијателните величини во кои уредот 
што се состои од комора и мерен склоп работи во грани-
ците на дозволените релативни грешки; 

13) нелинеарност е отстапувањето од линеарност^, 
изразено во проценти, дадено со изразот: 

— 1) • 100 Мч 
каде што е: 
р - референтен влезен сигнал; 
М - референтна вредност отчитана на скалата пред-

извикана со вредноста <3; 
^ - вредност на влезниот сигнал различна од рефе-

рентната вредност; 
т - вредност отчитана на скалата, предизвикана со 

вредноста 
14) несакано поместување е непрекината промена во 

покажувањето на мерниот склоп на уредот што се состои 
од комора и мерен склоп кога: 

а) командата за начинот на работа е во положба „до-
терување на нула", или 

б) командата за начинот на работа е во положба на 
„мерење", а влезот на мерниот склоп одвоен од комората 
и оклопен, или 

в) командата за начинот на работа е во положба на 
„мерење" а влезот на мерниот склоп поврзан со комората 
во која одводната струја е занемарлива зашто напонот на 
поларизацијата на комората е нула или нема јонизирачко 
зрачење; 

15) паразитно зрачење е изгубенето и заостанато зра-
чење на изворот на зрачење и распрснатото зрачење од оз-
рачените објекти а кое не се користи за потребите на дијаг-
ностика и терапија; 

16) покажана вредност на мерената величина е вред-
носта на мерената величина изведена од покажувањето на 
мерилото, вклучувајќи ги константне на мерилото озна-
чени на неговата предна плоча; 

17) поместување на нулата е ненадејно поместување 
во покажувањето на мерниот склоп кога командата за на-
чинот на работа се префрли од положбата „дотерување на 
нула" во положбата „мерење", при што влезот на мерниот 
екон е одвоен од комората и оклопен или поврзан со комо-
рата во која одводната струја е занемарлива, зашто напо-
нот на поларизацијата на комората е кула или нема јони-
зирачко зрачење; 

18) референтна покажана вредност е покажаната 
вредност при која се определува калибрациониот фактор; 

19) референтна точка на јонизационата комора е точ-
ка на комората на која мерената вредност е определена 
при калибрација на комората; 

20) референтна вредност е вредноста на влијателната 
величина или влијателната карактеристика при која ко-
рекциониот фактор за таа величина е 1 (еден); 

21) референтни испитни вредности се една вредност 
или редица вредности на влијателната величина или вли-
јателната карактеристика што се дозволени во текот на 
испитувањето на другите влијателни величини или влија-
телни карактеристики; 
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22) референтни услови се условите за користење ако-
мората пропишани за испитување на карактеристиките 
или за обезбедување споредби на резултатите од мерење-
то; 

23) референтно покажување на индикаторот е вред-
носта отчитана на индикаторот која одговара на референ-
тната покажана вредност на мерената величина; 

24) резолуција на покажувањето е најмалата промена 
на мерената величина на која може да и се припише нуме-
ричка вредност без интерполација; 

25) систематска грешка е дел од грешката кој, во ре-
дицата на мерења на иста мерена величина, останува кон-
стан! сн или се менува на предвидлив начин; 

26) систематска мерна несигурност е процената на 
опсегот на вредноста во кој се наога стварната вредност 
на мерената величина, вклучувајќи ја и нејзината систе-
матска грешка; 

27) склоп на јонизационата комора е јонизациона ко-
мора и сите делови што се за неа постојано прицврстени, 
освен мерниот склоп; 

28) случајна грешка е дел од грешката кој, во редица-
та на мерење на иста мерена величина се менува на не-
предвидлив начин, со тоа што оваа грешка не може да се 
коригира; 

29) случајна мерна несигурност е процена на опсегот 
на вредноста и ја опфаќа реалната вредност на мерната 
величина, вклучувајќи ја и нејзината случајна грешка; 

30) реална вредност на мерената величина е вреднос-
та која ја карактеризира идеално дефинираната величина 
во состојбата што постои кога се мери величината; 

31) вкупна мерна несигурност е процена на опсегот 
на вредностите што ја опфаќаат реалната вредност на ме-
рената величина, вклучувајќи ја и систематската и случај-
ната грешка; 

32) време на одѕивот е времето потребно покажува-
њето на индикаторот да ја достигне дадената вредност и 
да остане во границите на дозволените отстапувања од 
таа вредност од конечната вредност во рамнотежна сос-
тојба по нагла промена на мерената величина; 

33) време на стабилизација е времето потребно карак-
теристиката да ја достигне дадената вредност и да остане 
во границите на дозволеното отстапување на таа вредност 
од конечната вредност во рамнотежна состојба по вклучу-
вањето на напонот на поларизација врз комората или по 
вклучувањето на уредот кој се состои од комора и мерен 
склоп; 

34) време на урамнотежување е времето потребно ка-
рактеристиката да ја достигне дадената вредност и да ос-
тане во границите на дозволените отстапување на таа 
вредност од конечната вредност во рамнотежна состојба 
по нагла промена на некоја влијателна величина. 

И. ИЗРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ 

Член 4 
Напрсточната комора мора да има осетлива зафатни-

на со еднообразна дебелина, со тоа што на едниот крај да 
има дел за придржување. Осетливата зафатнина мора да 
биде симетрична во однос на оската на влезниот дел на ко-
мората а се користи така што нејзината оска на симетрија-
та да е нормална на оската на снопот на зрачењето. Ти-
пичната величина на осетливата зафатнина на комората 
изнесува од 0,1 цм3 до 1,00 цм3. 

На комората со тенок прозорец се наоѓа влезен тенок 
прозорец или мрежичка низ која зрачењето влегува во 
осетливата зафатнина. Типична форма на комората со те-
нок прозорец е кружен цилиндер чија една страна претста-
вува прозорецот од чии механички својства зависи стабил-
носта на димензиите на целата комора. 

Комората со кабел за напојување, мора да биде со ка-
бел поврзана со мерниот склоп. 

Кондензаторската комора за време на озрачувањето 
не смее да биде поврзана со мерниот склоп. Пред озрачу-
вањето комората мора да се приклучи на мерниот склоп и 
на неа мора да се доведе познатиот напон меѓу полариза-
ционата и колекторската електрода. По одвејувањето на. 
мерниот склоп кондензаторската комора се излага на зра-
чење при што приклучницата на комората се заштитува 
со заштитна капа. По озрачувањето, кондензаторската ко-
мора - мора повторно да се спојува за мерниот склоп и се 
мери преостанатото наелектризирање. 

Незатнатата комора мора да има конструкција која 
овозможува воспоставување на рамнотежа со условите на 
околината во кои се наоѓа комората. Времето потребно за 
урамнотежување на разликата на притисокот меѓу околи-
ната и внатрешноста на незатнатата комора не смее да би-
де подолго од 10 ѕ. 

Конструкцијата на затнатата комора мора да овоз-
можува одзив независно од условите на околината, во кои 
се наоѓа комората во текот на три часа или повеќе часови. 

Член 5 
Референтни вредности на влијателните величини за 

испитување на карактеристиките на комората се: 
1) за атмосферски притосок: 101,3 кРа; 
2) за темепратура: +20 °С; 
3) за релативна влажност: 50%; 
4) за надворешни полиња и паразитно зрачење: 0 (ну-

ла). 
Номинални услови за работа се: 
1) за темепратура: +15 °С до +25 °С; 
2) за релативна влажност: 30% до 75%; 
3) за паразитно зрачење: 0 до 70 рА/к^. 

Член 6 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на два 

нивоа карактеристики, зависно од дозволената реалтивна 
грешака ± х %(±у%): 

Вредностите ± х% се однесуваат на еталоните а вред-
ностите ± у %, дадени во заградата, се однесуваат на ме-
рилата, според важечките метролошки услови. 

Член 7 
Комората мора да биде конструирана така што елек-

троните кои настануваат надвор од комората да не придо-
несуваат за зголемување на јонизационата струја. За да се 
постигне електронска рамнотежа во работниот опсег на 
одделни типови комори се употребува капа, која е соста-
вен дел на комората. 

Член 8 
Карактеристиките на комората не смеат да се проме-

нат ни по озрачувањето во полето на експозиционата доза 
од ЗОО С/к& при јачиина на експозиционата доза помала 
од 3 тА/кѕ . 

Член 9 
Ако комората има заштитна електрода, сите лизгави 

патеки на изолациониот материјал или на површината на 
тој материјал мораат да завршат на заштитната електро-
да. 

Член 10 
За напрсточните комори за мерење на средни енергии 

на зрачење (добиени со напони од 50 кУ до ЗОО кУ) работ-
ниот опсег на квалитетот на зрачењето не смее да биде по-
мал од опсегот на полудебелини од 2 т ш А1 до 3 т т А1. 
Дозволената промена на одзивод во работниот опсег изне-
сува ± 2% (± 3%). 

Дебелината на ѕидот на напрсточките комори за ме-
рење на високи енергии на зрачењето мора да биде довол-
на за постигнање на електронска рамнотежа при зрачење-
то Ѕо60, или зрачењето добиено со напони до 3 МУ. Работ-
ниот опсег на квалитетот на зрачењето мора да се опреде-
ли за гама-зрачењето Ѕо60 и целзиумот Ѕ\У137. 

Дозволеното отстапување на одзивот на гама зраче-
њето за кобалтот Ѕо60 за по лу дебелина од 1,0 т т Си не 
смее да биде поголемо од 5%. 
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Член 11 
Во работниот опсег на величината на полето рела-

тивната промена на одзивот на напрсточните комори, по-
ради паразитно зрачење на влезот при озрачување во воз-
духот не смее да биде поголема од ± 1% (± 2%). 

За величини на полето за кои промената на одѕивот 
на паразитното зрачење е поголема од ± 0,5% (± 1%), мо-
раат да постојат корекциони фактори со мерна несигур-
ност помала од ± 0,5% (± 1%), во однос на калибрационо-
то поле, 

}*сј г богниот опсег на виличината на полето, рела-
тивната промена на одзивот во напрсточните комори, по-
ради одводните струи на влезот при озрачување во возду-
хот, не смее да биде поголема од ± 0,5% (± 1%). 

Релативната промена на одзивот на напрсточните ко-
мори, поради вртење на комората околу својата оска (вер-
тикално во однос на снопот на зрачење), не смее да биде 
поголема од ± 0,5% (± 1%). 

Дозволениот наклон на оската на напрсточната ко-
мора околу референтната точкаизнесува ± 5° од положба-
та вертикална наГоската на снопот на зрачењето. Во рам-
ките на дозволениот наклон, дозволената промена на 
одзивите на комората не смее да биде поголема од ± 0,5% 
(± 1%). 

Член 12 
За коморите со тенки прозорци работниот опсег на 

квалитетот на зрачењето не смее да биде помал од опсегот 
на полудебелините од 0,05 т ш А1 до 2 т т А1. 

Дозволената промена на одзивот на коморите со те-' 
ноќ прозорец во работниот опсег изнесува ± 2% (± 4%). 

Дозволениот наклон на рамнинита на влезниот про-
зорец за коморите со тенок прозорец према рамнетата ка 
вертикална осака на снопот на зрачењето изнесува ± 0,5°. 
Во рамките на дозволениот наклон релативната промена 
на одзивот не смее да биде поголема од ± 0,5% (± 1%). 

Релативната промена на одзивот на комората со те-
нок прозорец, при промена на растојанието извор-комора 
од 5 с т до 50 ст , не смее да биде поголема од ± 0,2% (± 
0,5%). 

Член 13 
Во коморите со кабел за напојување одводната струја 

не смее да биде поголема од ± 0,5% (± 1%) од јонизацио-
ната струја која настанува при најмала работна јачина на 
експозиционата доза. 

Во коморите со кабел за напојување, 15 пип и 6 ћ по 
приклучувањето на поларизациониот напон, реалтивната 
промена на одзивот не смее да биде поголема од ± 0,5% 
(± 1%) во однос на вредноста на одзивот на 1 ћ по приклу-
чувањето на поларизациониот напон. 

Во коморите со кабел за напојување, 5 т т по преста-
нувањето на зрачењето што траело 10 пип, одводната 
струја не смее да биде поголема од ± 0,5% (± 1%) од вред-
носта на одводната струја што ја предизвикало зрачењето 
во осетливата зафатнина на комората. 

Во коморите со кабел за напојување, кога меѓу за-
штитната и колекторската електрода се приклучи еднона-
сочен напон од 1 V, струјата по 15 пап не смее да биде по-
голема од 0,5% (1%) од в р е г » ^ ' п а јонизационата струја 
при најмала работна јачи ; п • г: озиционата доза. 

Члг * 
Деловите на комората со кабел за напојување за кои 

не е предвидено за време на мерењето да се наоѓаат во по-
лето на зрачењето, а кои се поблизу од 50 с т до референ-
ц а т а точка на комората, ако се стават во испитуваното 
поле на зрачењето, не смеат да создаваат дополнителна 
струја на комората поголема од 5% (10%) од струјата на 
јонизационата комора во истото поле. 

Во деловите на комората со кабел за напојување кои 
повеќе од 50 с т се оддалечени од референцата точка, до-
полнителната струја не смее да биде поголема од 25% 
(50%) од вредноста на струјата на комората во испитува-
ното поле на зрачењето. 

Член 15 
По механичките напрегнувања што се предвидени со 

нормалната употреба на коморите со кабел за напојување, 

индукциораната струја мора во рамките на 15 пип да се 
намали на 0,5% (1%) од вредноста на јоиизациоиата струја 
при најмала работна јачина на експозиционата доза. 

По приклучувањето на комората со кабел за напоју-
вање кон мерниот склоп, иидуциравата струја мора да се 
намали за време од 15 пип на 0,5% (1% од вредноста на јо-
ннзационата струја при најмала работна јачина на експо-
зиционата доза. 

Член 16 
Во коморите со кабел за напојување релативната 

промена на одзивот при мерењето на дозата во ефектив-
ниот опсег на јачината на експозиционата доза не смее да 
биде поголема од ± 0,5% (± 1%). 

Член 17 
Во кондензаторските комори брзината на одведува-

њето на наелектризирањето не смее да биде поголема од 
± 0,5% (± 1%) од брзината на одведувањето на наелектри-
зирањето при најмала работна јачина на експозиционата 
доза. 

Во кондензаторските комори, за време од 15 т ш и 6 ћ 
по полно наелектризиран!« на комората, релативна проме-
на на одзивот не смее да биде поголема од одзивот добиен 
1 ћ по полното наелектризиран^ на комората. 

Во кондензаторжгге комори, по 10 последователни 
циклуси на озрачување и полнење при најголема работна 
јачина на експозиционата доза, одводот на наелехтрнзира-
њето за време од 10 пип не смее да биде поголем од ± 
0,5% (± 1%) од најмалата ефективна покажана вредност, 

Член 18 
Ако целата кондензаторска комора се постави во сно-

пот на зрачењето, наелектризираљето што го создава де-
лот на комората кој во нормална употреба е надвор од по-
лето на зрачењето, не смее да биде поголемо од 5% (10%) 
од наелектризиран^© што настанува во осетливата за-
фатнина на комората во тоа исто поле на зрачењето. 

Член 19 
Ако кондензаторската комора се одвои од мерниот 

склоп а потоа се постави па се симне заштитната капа од 
приклучницата, и повторно се спои со мерниот склоп без 
озрачување, ргалтивната промена на покажаната вред-
нсот не смее да биде поголема од ± 0,5% (± 1%). 

Член 20 
Во кондензаторските комори реалтивната промена 

на одзивот на комората во работниот опсег на покажаната 
вредност на јачината на експозиционата доза не смее да 
биде поголема од± 0,5% (± 1%). 

Во кокдензаторските комори релативната промена 
на одзивот на комората во ефективниот опсег на експози-
циоката доза не смее да биде поголема од ± 0,5% (± 1%). 

Член 21 
За незатнатите комори промената на одзивот во фун-

кција на температурата не смее да биде поголема од ± 
0,5% (± 1%) во температурниот работен опсег од +10 °С 
до -4- 40 °С. Дозволената промена на одзивот на незатната-
та комора се однесува на вредноста добиена по корекција-
та на зафатнинската маса на воздухот врз основа на гасна 
равенка. 

За незатнатите комори релативната промена на од-
водната струја, при промена на релативната влажност од 
50% (релативна вредност) на 75% за време од 12 ћ, не смее 
да изнесува повеќе од ± 0,5% (± 1%) од вредноста на јони-
зационата струја настаната при најмала ефективна вред-
ност на јачината на експознционата доза. 

Шзатнатите комори мораат да се конструираат така 
што да се оневозможи ненамерно затицање на комората. 

Член 22 
За затнатите комори кои служат како мерило рела-

тивната промена на одзивот на комората 1 ћ по промена-
та од 10% атмосферски притисок не смее да биде поголема 
од ± 1%. 
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Во работниот опсег на затнатите комори кои служат 
како мерило релативната промена на одзивот при проме-
на на температурата на околината во опсегот од + 10 °С 
до + 40°С не смее да биде поголема од ± 1% или мораат 
да бидат познати корекционите фактори со мерна несигур-
ност најмногу до ± 1%. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

Член 23 
Врз комората мораат да бидат јасно и трајно означе-

ни следните податоци: 
1) фирмата односно називот и седиштето на произво-

дителот; 
2) типот и серискиот број на комората; 
3) податок за дали комората е затната; 
4) степенот на заштита од електричен удар; 
5) податок за тоа дали е можно поставување на рефе-

рентната точка на комората во точна положба за време на 
калибрацијата; 

6) работниот опсег на квалитетот на зрачењето. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 24 
Техничкото упатство за коморите содржи: 
1) податоци за внатрешните и надворешните димен-

зии на комората; 
2) податоци за дебелината, зафатнинската маса и ма-

теријалот од кој е изработен ѕидот на комората; 
3) податоци за електричната врска меѓу секој надво-

решен спроводите дел на комората и приклучницата на 
кабелот; 

4) податоци за димензиите на капата за постигање на 
електронска рамнотежа, ако постои капа; 

5) податоци за положбата на референтната точка на 
комората во однос на некој нејзин јасно уочлив дел (на 
пример врвот на комората); 

6) податок за тоа дали комората има или нема за-
штитна електрода; 

7) податок за тоа дали комората е затната или не е за-
тката; 

8) податоци за видот на мерниот склоп со кој комора-
та може да се употреби ако не е трајно поврзана со еден 
мерен склоп, како и за тоа дали е потребен заштитен от-
порник при спојувањето на комората со мерниот склоп; 

9) податок за видот на приклучницата меѓу комората 
и мерниот склоп; 

10) податоци за начинот на држење на комората како 
и податок за неправилниот начин на држење на комората; 

11) податок за тоа дали комората е погодна за упот-
реба во фантом; 

12) податок за референтна^ ориентација на комора-
та во однос на снопот на зрачењето и податок за зависнос-
та на одзивот на комората од ориентацијата на снопот на 
зрачењето; 

13) податоци за работниот опсег на напонот на пола-
ризацијата на комората; 

. 14) податок за најголемиот напон на поларизацијата 
кој не предизвикува умножување на јоните во гасот или 
оштетување; 

15) податоци за времето на стабилизација по: 
а) вклучувањето на напонот на поларизацијата; 
б) спојувањето на електричните приклучоци; 
в) поместувањето на кабелот на комората; 
г) наглите промени на притисокот и температурата 

на околината; 
д) транспортот; 
16) податок за долготрајната стабилност на одзивот 

на комората; 
17) податок за мининалните услови за работа, и тоа: 
а) за температурата; 
б) за релативната влажност; 
в) за паразитното зрачење; 
18) податок за редовното проверувње на стабилноста 

со помош на направа за проверка на стабилноста; 
19) податоци за влијанието на влагата врз работата 

на комората; 
20) податок за постапката на чистење на комората; 

21) податок за кршливите делови на комората (на пр: 
прозорецот, ѕидот), 

22) податок за потребата од проверување на одводна-
та струја на комората; 

23) предупредување дека комората или уредот, кој се 
состои од комора и мерен склоп, не смеат да се употребу-
ва во допир со пациентот ако не се од типот V, РР или СР; 

24) предупредување дека комората, ако има достапно 
спроводливи делови, не смее да се употреби во допир со 
пациентот, освен ако е споена со мерниот склоп, при што 
комплетниот уред мора да ги исполнува условите за уре-
дите од типот В, ВР или СР; 

25) податоци за работниот опсег на квалитетот на 
зрачењето; 

26) податоци за работниот опсег на величината на по-
лето на зрачењето за квадратните или кружните полиња 
со референтната точка во центарот на комората; 

27) податоци за работниот опсег на јачината на ек-
спозиционата доза за гама зрачење или Х-зрачење при 
константен напон на генерирање, и тоа: 

а) за најмала вредност според барањата за одводните 
струи или одведување на наелектризирањето; 

б) за најголема вредност за дадениот напон на пола-
ризација според барањата за промена на одзивот во фун-
кција на јачината на експозиционата доза; 

28) податоци за работните опсези на експозиционата 
доза (за кондензаторските комори); 

29) податоци за калибрационите фактори за работни-
от опсег на квалитетот на зрачењето и за влијателните ве-
личини коригирани на референтна вредност; 

30) податоци за корекционите фактори за напрсточ-
ните комори со мерна несигурност помала од ± 0,5 ( ± 
1%) во однос на калибрационото поле, и тоа за сите поли-
ња за кои релативната промена на одзивот поради проме-
на на големината на полето на зрачењето во воздухот е 
поголема од ± 0,5 % (± 1%); 

31) податоци за зависноста на одзивот на комората 
од полето на зрачењето за коморите со тенок прозорец; 

32) податоци за испитувањето на типот или за поеди-
нечното испитување како и податоци за тоа која величина 
е користена како референтна (на пр. величината на поле-
то); 

33) податоци за постапката на корекција на по-
кажаната вредност на мерената величина поради промена 
на зафатнинската маса на воздухот на околината. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-886/1 
18 февруари 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

570. 
Врз основа на член 25 став 2 и член 33 став 1 од Зако-

нот за мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-
НИ НА ЕДИНИЦА АГОЛ ВО РАМНИНА - ОПТИЧКИ 

ПРИЗМИ И ОПТИЧКИ ПОЛИГОНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони на 
единица агол во рамнина - оптички призми и оптички по-
лигони во опсег на мерење на аголот од 0° до 360°. 

Метролошките услови од став I на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.КЕЛУ-5/1. 
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Член 2_ 
Под оптичка призма, во смисла на овој правилник, се 

подразбира физичко тело од цврст оптички материјал ог-
раничено со полиедар чиишто страници заклопуваат оп-
ределен агол во однос на определена рамнина. Под оптич-
ки полигон, во смисла на овој правилник, се подразбира 
повеќестрана призма или компактен систем на призми чи-
ишто мерни површини претставуваат оптички површини 
или дифракциони решетки. 

Член 3 
Оптичката призма, во смисла,на овој правилник, 

може да биде: 
1) зарабена призма со еден работен агол; 
2) правилна призма со еден работен агол; 
3) повеќестрана призма, четиристрана или тристраиа 

со различни работни агли. 
Призмите наведени во одредбите под 1,2 и 3, се наре-

чуваат гранични мери на аголот и се • прикажани на 
цртежот 1. 

Оптичките полигони се делат на 5, 6, 8, 9, 12, 24, 36 
или 72-страни полигони, според бројот на работните по-
вршини. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) работен агол на оптичка призма е аголот што го 

формираат соседните работни површини на призмата во 
рамнината на мерењето (цртеж 1); 

2) основен агол на оптичкиот полигон е аголот што 
го формираат нормалите на соседните работни површини 
во рамнината на мерењето (цртеж 2); 

3) работни површини се рамните, мазните страници 
што имаат определени оптички својства и формираат ра-
ботен агол; 

Цртеж бр. 2 

4) рамнина на мерење е рамнината вертикална на ра-
ботните површини на призмата или полигонот; 

5) номинална вредност на аголот во рамнина, , е 
вредноста во однос на која се определуваат границите на 
дозволеното отстапување; 

6) граници на дозволени грешки на аголот се најголе-
мите дозволени отстапувања на измерената вредност на 
аголот од номиналната вредност на аголот зо рамнина; 

7) дозволено отстапување од пирамидалноста е најго-
лемиот агол помеѓу која и да е страна на полигонот и нор-
малата на рамнината на мерењето (цртеж 2). 

Член 5 
Граничните мери на аголот имаат номинални вред-

ности на аголот од 0® до 90°. Оптичките полигони ги реп-
родуцираат вредностите на аглите во правилни растојани-
ја во опсег од 0° до 360°. 

Најмала вредност на основниот агол од 5° репроду-
цира 72-странен полигон, а најголема вредност на основ-
ниот агол од 72® - 5-странен полигон. 

Член 6 
Граничните мери на аголот се распоредуваат во кла-

си на точност 0, 1 и 2; а оптичките полигони во класи на 
точност 00, 0,1 и 2. 

Член 7 
Границите на дозволените грешки за граничните ме-

ри на аголот и оптичките полигони на определена класа 
на точност не смеат да имаат вредности поголеми од 
вредностите дадени во следната табела: 

Граници на дозволените грешки 

Класи на Гранични мери Оптички 
точност на аголот полигони 

00 ± 2 ^ 
0 ± з - ±5" 
1 ±10" ±10" 
2 ±30" ±30" 

Член 8 
Вкупната мерна несигурност со која се измерени 

вредностите на аголот за граничните мери на аголот со 
класа на точност 0 и оптичките полигони со класа на точ-
ност 00 и 0 не смее да биде поголема од ± 1" со веројат-
ност од 99%. 

Член 9 
Референтните услови при кои се определени граници-

те на дозволените грешки и вкупната мерна несигурност 
на граничните мери на аголот и на оптичките полигони 
се: 

1) температура на околината од 20 °С; 
2) релативна влажност на околината до 65%. 
3) промена на температурата за време на мерењето 

до ±0,2 

Член 10 
Номиналните вредности на аглите на зарабени при-

зми со еден работен агол, на призми со еден работен агол, 
на призми со четири различни работни агли и на оптички 
полигони, се дадени во следниве табели: 

Табела 1 



Страна 1110 - Број 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 јули 1986 

Број на работни површи^ 
ни (страници) на полиго-

ните 

Основен 
агол 

12 30° 
18 20° 
24 15° 
36 10° 
72 5° 

Член 11 
Оптичките полигони мораат да бидат конструирани 

така што пречникот на опишаната кружна линија околу 
полигонот мора да има таква вредност што широчината 
на една работна површина не смее да биде помала од 12 
ГОЈИ. 

Член 12 
Височината на мерната површина кај граничните ме-

ри на аголот не смее да биде помала од 15 шш. 

Член 13 
Граничните мери на аголот и оптичките полигони 

мораат да бидат изработени од квалитетен брусен и стаби-
лизиран челик или од стакло со степен на рефлексија од 
најмалку 90%. 

Член 14 
Тврдосга на мерните површини на граничните мери 

на аголот и на оптичките полигони од челик не смее да би-
де помала од 60 ИКС. 

Член 15 
Дозволените отстапувања на мерните површини на 

граничните мери на аголот од вертикалност во однос на 
долната основица на призмата, од рамноста, од паралел-
носта на долната и горната основица и од пирамидалнос-
та не смеат да имаат вредности поголеми од вредностите 
дадени во следнава табела: 

Табела 3 

Дозволено отстапување 

Од вертикалсноста на Од паралелноста на гор- Од рамноста на мерната Од пирамидалноста 
мерната површина во однос ната и долната основица површина 

на долната основица на должина од 100 пип 
Класа на Гранични мери Оптички Гранични Оптички Гранични Оптички Призми со еден Оптички 
точност на аголот полигони мери на полигони мери на полигони работен агол полигони 

аголот аголот 

Отстапувањето од вертикалноста на мерната по-
вршина во однос на долната основица за оптички призми 
не смее да биде поголемо од ± 5", а за граничните мери на 
аголот од ± 10". 

Член 16 
Рапавоста на мерните површини на граничните мери 

на аголот и на оптичките полигони се изразува со параме-
тарот Иа чијашто вредност не смее да биде поголема од 
0,025 р т . 

Член 17 
Оптичките полигони направени од стакло мораат да 

бидат сместени во метално, заштитено куќиште кое во 
средината мора да има отвор. 

Ексдентрицитетот на отворот мора да биде помал од 
ОД пип. 

Член 18 
На оптичките призми и оптичките полилгони мораот 

да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на наро-
дите односно народностите нЅ Југославија, следните нат 
-пиен и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број или ознака на серијата; 
3) номинални вредности на аголот изразени во еди-

ници на аголот во рамнина; г 
4) класа на точност; 
5) службена ознака на работниот еталон на единица-

та на аголот во рамнина, ако оптичките призми и полиго-
ните се користат како работни еталони; 

6) на зарабената призма мораат да бидат нанесени 
знаците + или — што Ја означуваат насоката на аголот 
(знакот минус ја означува положбата на аголот, а + по* 
ложбата на основицата). 
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Член 19 
Натписите и ознаките не смеат да се наоѓаат на мер-

ната површина. Кај оптичките полигони натписите и оз-
наките мораат да се наоѓаат на горната основица. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 20 
Оптичките призми и оптичките полигони што се нао-

ѓаат во употреба, а не ги исполнуваат сите пропишани од-
редби на член 18 од овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1987 година. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Слубжен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4202/1 
9 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

571. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ .А МЕРИЛА ЗА ДЕВЕ-

ЛИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата за дебелина 
од метал и дрво, со мерен опсег до 2 т , со вредност на 
поделокот од 1 т т , 5 т т и 10 т т (во натамошниот текст: 
мерила за дебелина). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.О-4/1. 

Член 2 
Мерилото за дебелина во смисла на овој правилник 

(цртеж бр. 1) е механичко мерило за доложина засновано 
врз примената на мерен линијар со еден неподвижен и 
еден подвижен мерен крак, што се користи за мерење на 
дебелината на стеблата и за мерење на пречникот односно 
на дебелината на обла граѓа. 

Член 3 
Мерилото за дебелина може да има додатни уреди. 

Член 4 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) грешка во поделбата на мерилото за дебелина (Ир) 

е отстапување од фактичката вредност на должината на 
кој и да е дел од поделбата од соодветната вистинска, од-
носно споредбена вредност; 

2) вкупна грешка на мерилото за дебелина (И) е раз-
ликата помеѓу мерната вредност што мерилото за дебели-
на ја покажува на кој и да е дел од мерниот опсег и на со-
одветната вистинска, односно споредбена вредност; 

3) поделок е праволиниското растојание помеѓу оски-
те на две последовни црти на поделбата на мерилото за 
дебелина; 

4) вредност на поделокот е вредноста на мерната го-
лемина што му одговара на еден поделок на мерилото за 
дебелина. 

Член 5 
Границите на дозволената грешка на поделбата (&р), 

зависно од материјалот на мерилото на должината и ме-
рената должина (I*), се наведени во следната табела: 

Член 6 
Границите на дозволената грешка на оделни милиме-

тарска полусантиметарски и сантиметарски интервали, 
кахо и разликата во должината на соседните милиметар-
ски поделоци, изнесуваат ± 0,2 т т , 

Член 7 
Границите на дозволената грешка на растојанието на 

мерните површини на слободните краеви на краците на 
мерилото за дебелина, двапати се поголеми од вредности-
те дадени во табелата од член 5 на овој правилник. 

Член 8 
Големината на зазорот (ѕ) помеѓу мерните површини 

на мерните краци на мерилото за дебелина, доведени до 
меѓусебен допир, на кое и да е место, зависно од материја-
лот и од мерената должина (I*), не смее да ги помине вред-
ностите наведени во следната табела: 

Најголема дозволена грешка на зазо-
Мерна должина рот ѕ во пип 

1-, во т ш 
Метал Дрво 

Член 9 
Најголемото дозволено отстапување на индексот за 

отчитување од нулевата црта, при составни мерни краци 
на мерилото за дебелина, не смее да ги преминува вред-
ностите: 

1) ± 0,1 пип за мерило на дебелина од метал; 
2) ± 0,2 т ш за мерило на дебелина од дрво. 

Член 10 
Границите на дозволените грешки за референтни ус-

лови се температура од 20° С и релативна влажност на 
воздухот 55%. 

Член 11 
Мерилото за дебелина (цртеж бр. 1) мора да ги има 

следните делови: 
1) мерна шина; 
2) неподвижен мерен крак; 
3) лизгач со подвижен мерен крак. 

Член 12 
Мерната шина се изработува од еден дел и мора да 

биде рамна и права. Може да има ©плати што за неа се не-
раздвоиво зацврснати. На мерната шина се наоѓа поделба 
на меролото на дебелина. 

Неподвижниот мерен крак е прицврстен за мерката 
шина, а лизгачот со подвижен мерен крак може по неа сло-
бодно да се движи. Мерната шина мора да биде доволно 
долга за лизгачот да остане на неа и кога е во положба ко-
ја к одговара на горната граница на мерниот опсег (I, 
шах). 
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Кај мерило за дебелина од дрво мерната шина мора 
да биде со полн правоаголен пресек и да има метални об-
логи на водечките површини на лизгочот, а кај мерило за 
дебелина од метал на попречниот пресек на мерната шина 
може да биде со правоаголен, квадратен и триаголен про-
фил, полн или цевкаст, или во форма на Т-профил или со 
сличен симетричен профил. 

Член 13 
Неподвижниот мерен крак мора да биде врзан со 

мерната/ шина така што да биде разделив или неразделив, 
или со неа изработен од еден дел. 

Ако неподвижниот мерен крак е разделив, конструк-
цијата мора да обезбедува неподвижност на врската кога 
мерниот крак е склопен односно кога е во работна по-
ложба. 

Мерилата за дебелина од дрво мораат да имаат на 
мерните површини метални облоги во целост или на мер-
ни краци, во целост или најмалку на делот на мерните по-
вршини. 

Доложината на мерните краци (1) мора да биде пого-
лема од половината на горната граница на мерниот опсег 
(I- тах/2), а мерните површини - рамни, вертикални на 
мерната шина и во која и да е положба на подвижниот ме-
рен крак меѓусебно паралелни. 

Член 14 
Лизгачот со подвижен мерен крак мора по мерната 

шина да се движи лесно и без зазор и мора да има соодве-
тен пружен механизам. 

Мерилото за дебелина може да има уред за блокира-
ње на лизгачот на мерната шина; тој не смее да го оштету-
ва мерилото или да го спречува неговото користење. 

Должината на лизгачот (ћ) кај мерилото од дрво мо-
ра по вредност да биде најмалку еднаква на 1/6, а кај ме-
рилата од метал најмалку 1/10 од мерниот опсег. 

Член 15 
Мерилата за дебелина можат да бидат изработени од 

метал (челик, легура на алуминиум и др.) или од тврдо 
дрво (јаворово, јасеново, буково и ел.), а одделни делови 
на мерилата за дебелина, освен мерните шини и мерните 
краци, и од соодветен пластичен материјал. * 

Материјалот и конструкцијата на мерилото за дебе-
лина мораат да бидат такви што да му обезбедат потребна 
цврстина на мерилото за дебелина и одржување на метро-
лошките својства во дадени услови за употреба. 

Мерилата за дебелина мораат да бидат заштитени од 
надворешни влијанија, и тоа мерилата од метал со никлу-
вање, елоксирање, бојосување и др., а мерилото од дрво со 
лакирање, бојосување и ел. 

Член 16 
Мерниот опсег на мерилото за дебелина мора да ги 

има вредностите од нула до 2 пип, во степени од по 0,1 т . 

Член 17 
Вредноста на поделокот на мерилото за дебели на 

мора да биде 1 тш, 1/2 с т или 1 ст . 

Член 18 
Поделбата може да се наога на мерната шина или на 

една од нејзините облоги односно дадена само на едната 
или на обете страни на мерилото за дебелина. 

Цртите на поделбата мораат да бидат прави, еднакви 
по широчина и вертикални на надолжната оска на мерна-
та шина. Најголемата дозволена широчина на цртите на 
поделбата, во зависност од вредноста на поделокот, е да-
дена во следната табела: 

Вредност Широчина 
на поделокот на цртите 

1 шш 0,2 шш 
0,5 с т 0,5 пип 
1 с т 1 пип 

Должината на одделни црти на поделбата, и големи-
ната и распоредот на соодветните ознаки мораат да бидат 
приспособени кон изгледот и функцијата на мерилото за 
дебелина. 

Индекс за читање може да биде внатрешниот раб на 
подвижниот мерен крак, кој наспрема поделбата може да 
биде засечен или посебно изработен знак. 

Член 19 
Означувањето на одделни црти на поделбата со бро-

еви може да биде изразено во мерни единици: метар, деци-
метар, сантиметар или милиметар. Кон броевите може да 
биде дадена и ознака на соодветната мерна единица. 

Бројот од последната црта на поделбата мора да има 
ознака на соодветната мерна единица. 

Член 20 
Ако цртите на поделбата на дециметри се означени 

со броеви во сантиметарски износи, цртите на поделбата 
на сантиметри, во рамките на секој дециметарски отсечок, 
на поделбата, можат да бидат означени со броевите од 1 
до 9. 

Член 21 
Ако цртите на поделбата на дециметри се означени 

со броеви во милиметарски износи, цртите на поделбата 
на сантиметри, во рамките на секој одделен дециметарски 
отсечок, можат да бидат означени со броевите од 10 до 90. 

Член 22 
Ако цртите на поделбата се означуваат со броеви из-

разени во дециметри, сантиметри и милиметри, цртите на 
поделбата што им одговараат на метрите можат исто така 
да бидат означени со броеви, со тоа што покрај секој од 
нив мора да стои и ознаката „т" . 

Член 23 
Завршната црта на поделбата мора да биде означена 

со број, во метарски, дециметарски, сантиметарски или 
милиметарски износ. Ако нулевата црта на поделбата не 
се поклопува со мерната површина на неподвижниот ме-
рен крак, нулевата црта мора да биде означена со број. 

Член 24 
Натписити и ознаките на мерилото за дебелина мора-

ат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на на-
родите одосно народностите на Југославија. 

На мерната шина, на секоја страна што носи подел-
ба, мораат да бидат испишани: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) мерниот опсег односно горната граница на мерни-
от опсег; 

3) службената ознака на типот на мерилото за дебе-
лина, ако за него е извршено испитување на типот. 

Секој од мерните краци, заради означување на нивна-
та заемна припадност, мора да биде означен со ист фаб-
рички број. Ако неподвижниот мерен крак е разделив, со 
ист број мора да биде означена и мерната шина. 

Ако мерилото за дебелина има помошни поделби, се-
која од нив мора да биде облежена со посебен натпис. 

Ознаката на мерниот опсег мора да биде дадена на 
секоја страна од мерилото која носи поделба, за завршни-
от крај на поделбата, во вид на посебен натпис, и тоа во 
метарски, дециметарски, сантиметарски или милиметар-
ски износ и со соодветна полна или скратена ознака на 
мерната единица. 

Член 25 
На мерилото за дебелина можат да бидат испишани 

ознаки за: референтната температура - само за мерила за 
дебелина од метал, својства на употребниот материјал, 
земјата на производителот и слично и броеви: каталошки, 
сериски и други броеви. 
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Член 26 
Натписите и ознаките на мерилото за дебелина мора-

ат да бидат јасни, видливи во работни услови и испишани 
така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 27 
Цртежот бр. 1 е отпечатен кон овој правилник и пре-

тставува негов состевен дел. 

Член 28 
Мерилата за деблина што се наоѓаат во употреба, а 

во поглед на натписите и ознаките не им одговараат на 
одредбите од овој правилник, се поднесуваат на преглед 
до 31 декември 1989 година. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4196/1 
декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Во иии ќ, е. р. 

Цртеж бр. 1 - Општ изглед на мерилото за дебелина од 
метал (I) и дрво (II) 

1 - Мерна ширина 
2 - Неподвижен мерен крак 
3 - Лизгач со подвижен мерен крак 
4 - Неподвижна мерна површина 
5 - Подвижна мерна површина 
6 - Опруга 
7 - Граничник 

572. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот на со-

јузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/78, 
1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет 
за туризам донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 
I. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за туризам 

се делегирани: 
а) од страна на определени сојузни органи на управа-

та и сојузни организации., самоуправни организации и за-
едници, и општествени организации во федерацијата, како 
нивни претставници, и то од: 

1) Сојузниот секретаријат за внатрешни работи: д-р 
Драган Милосавлевиќ, помошник на сојузниот 
секретар за внатрешни работи; 

2) Сојузниот секретаријат за надворешни работи: 
Радослав Тешиќ, начелник на Управата за сто-
пански односи; 

3) Сојузниот секретаријат за информации: 
Мирко Мариновиќ, помошник на сојузниот сек-
ретар за информации; 

4) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија: 
Зоран Матовиќ,сбветника на СОЈУЗНИОТ секретар 
за надворешна трговија; 

5) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи: 
Вера Аврамовић помошник на сојузниот секре-
тар за пазар и општи стопански работи; 

6) Сојузниот секретаријат за финансии: 
Милан Жикелкќ, помошник на сојузниот секре-
тар за финансии; 

7) Сојузниот комитет за земјоделство: 
м р Томе Кумановски, заменик на претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство; 

8) Сојузниот комитет за сообраќај к врски: 
Владимир Лекиќ, помошник на претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски; 

9) Сојузниот завод за општествено планирање: 
Божо Бојиќ, директор во Сојузниот завод за оп-
штествено планирање; 

10) Народната банка на Југославија: 
м-р Бранко Драгаш, вицегувернер на Народната 
банка на Југославија; 

11) Сојузната конференција на Социјалистичкиот со* 
јуз на работниот народ на Југославија - Секција 
за општествени економски односи: 
Наталија Гржетиќ, делегат во Сојузната кок фе-
ренција ка Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија; 

12) Стопанската комора на Југославија: 
Иван Авжнер, секретар на Општото здружение ва 
туристичкото стопанство на Југославија; 

13) Туристичкиот сојуз на Југослвија: 
Петар Токовиќ, генерален секретар на претседа-
телството на Туристичкиот сојуз на Југославија; 

14) Авто-мото сојузот на Југославија: 
Вукашин Мараш, генерален секретар на Авто-мо-
то сојузот на Југославија; 

15) Сојузниот одбор на синдикатите на работниците 
во угостителството и туризмот: 
Милан Фрковиќ, претседател на Сојузниот одбор 
на синдикатите на работниците во угостител-
ството и туризмот; 

16) Деловната заедница на туристичките организа-
ции на здружен труд на Југославија; 
Драгомир Попов, директор ка Деловната заедни-
ца на туристичките организации на здружен труд 
на Југославија; 

б) од страна на извршните совет на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како нивни претставници и тоа од: 

1) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Боска и Херцеговина: 
Ахмед Карабеговиќ, член на Извршниот совет и 
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претседател на Републичкиот комитет за туризам 
и угостителство; 

2) Извршниот совет на Собранието на, Социјалис-
тичка Република Црна Гора; 
Лука Бадњар, потсекретр во републичкиот секре-
таријат за работи на стопанството; 

3) Извршниот совет на Соборот на Социјалистичка 
Република Хрватска: 
Иво Љубишиќ, претседател на Републичкиот ко-
митет за туризам; 

4) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија: 
Иван Митровски, член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за општи стопански работи и 
пазар; 

5) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Словенија: 
Богомила Митич, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за туризам 
и угостителство; 

6) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Србија: 
Лука Мачкиќ, член на Извршниот совет и претсе-
дател на Републичкиот комитет за стоковен про-
мет и услуги; 

7) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Бој Бодина: 
м-р Ленке Бертрон, член на Извршниот совет и 
покраински секретар за пазар, цени, следење на 
стопанските движења и туризам; 

8) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово: 
Азиз Абраши, член на Извршниот совет и покра-
ински секретар за стопанство. 

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

Бр. 42 
26 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

туризам, 
м :р Миодраг Мировић е. р. 

573. 
Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84) и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот 
план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/77, 26/78, 9/85 и 72/85) по претходно прибавено 
мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Служба-
та на општественото книговодство на Југославија и 
Здружението на банките на Југославија, Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 
1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 

план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр.4 36/77, 
57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 
33/84, 42/84 и 18/85) во Планот на аналитичките сметки 
во Контниот план за банките, кој претставува составен 
дел на таа одлука, се вршат следните измени и дополнени-
ја: 

1) по точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи: 
„5а Сметка 085 - Исправка на вредноста на сом-

нителните и спорните побарувања по плас-
мани и други побарувања 
0850 - Исправка на вредноста на сомни-

телните и спорните побарувања по 
меници на ОЗТ стопански дејности 

0851 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања по 
пласмани и други побарувања од 
ОЗТ - стопански дејности 

0852 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања по 
пласмани и други побарувања од 
други КОС 

0853 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања по 
пласмани и други побарувања од 
населението 

0854 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања по 
пласмани и други побарувања од 
странски лица"; 

2) по точка 6 се додава точка 6а, која гласи: 
„6а) Сметка 087 - Исправка на вредноста на сом-

нителните и спорните побарувања во девизи 
по пласмани и други побарувања 
0870 - Исправка на вредноста на сомни-

телните и спорните побарувања во 
девизи по пласмани и по други по-
барувања од ОЗТ - стопански деј-
ности 

0871 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања во 
девизи по пласмани и други поба-
рувања од други КОС 

0872 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања во 
девизи по пласмани и други поба-
рувања од населението, 

0873 - Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања во 
девизи по пласмани и други поба-
рувања од странски лица"; 

3) во точка 49 по аналитичката сметка 4006, се дода-
ва нова аналитичка сметка 4007, која гласи: 

„4007 - Краткорочни кредити на ОЗТ - сто-
пански дејности за кредитирање на 
извоз што се реализира во рамките 
на заедничката програма за произ-
водство и извоз значајни за целата-
земја, во кои учествува примарната 
емисија"; 

4) во точка 50 по аналитичката сметка 4016, се отвора 
нова аналитичка сметка 4017, која гласи: 

„4017 - Краткорочни кредити на ОЗТ од 
стопанските дејности за увоз на ка-
мен јаглен, неагломериран за кок-
сирање од земјите на определени 
валутни подрачју, во кои учествува 
примарната емисија"; 

5) во точка 53 се менува називот на аналитичката 
сметка 4042, и се додава нова аналитичка сметка 4045, та-
ка што да гласи: 

„4042 - Краткорочни кредити на ОЗТ сто-
пански дејности за кредитирање на 
производството што се реализира 
во рамките на заедничките програ-
ми за производство и извоз значај-
ни за целата земја, до три месеци, 
во кои учествува примарната еми-
сија 

4045 - Краткорочни кредити на ОЗТ сто-
пански дејности, за кредитирање на 
производството, што се реализира 
во рамките на заедничките програ-
ми за производство и извоз значај-
ни за целата земја, преку три месе-
ци, во кои учествува примарната 
емисија"; 

6) во точка 55 по аналитичката сметка 4063, се дода-
ваат нови аналитички сметки 4064 и 4065, кои гласат: 

„4064 - Краткорочни кредити на ОЗТ сто-
пански дејности за производство на 
вештачки ѓубрива наменети за до-
машна потрошувачка, во кои учес-
твува примарната емисија 
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4065 -Краткорочни кредити на ОЗТ 
стпански дејности за кредитирање 
на сезонските залихи на вештачки 
ѓубрива, во кои учествува примар-
ната емисија**; 4 

7) по точка 64 се отвора нова точка 64а, која гласиш 
„64а) сметка 445 - Краткорочни здружени и оро-

чени средства и други краткорочни пласма-
ни кај банките и другите финансиски оргна-
нзации 
4450 - Краткорочни здружени и орочени 

средства во интерните банки 
4451 - Краткорочни здружени и орочени 

средства во основните и здружени-
те банки. 

4452 - Краткорочни здружени и орочени 
средства во други финансиски орга-
низации. 

4453 - Краткорочни здружени и орочени 
средства во други банкарски орга-
низации ;" 

8) во точка 65 се менува називот на аналитичката 
сметка 4623 и се додава нова аналитичка сметка 4628, така 
што да гласи: 

„4623 - Краткорочни кредити на банките 
од примарната емисија за кредити-
рање на извоз што се реализира во 
рамките на заедничката програма 
за производство и извоз, значајни 
за целата земја 

4628 - Краткорочни кредити на банките 
од примарната емисија за кредити-
рање на производството, што се ре-
ализира во рамките на заедничката 
програма за производство и извоз 
значајни за целата земја;" 

9) во точка 67а, по аналитичката сметка 4650, се от-
вораат нови аналитички сметки 4651,4652 и 4653, кои гла-
сат: 

„4651 - Краткорочни кредити на банките 
од примарната емисија за увоз на 
нафта и нафтени деривати 

4652 - Краткорочни кредити на банките 
од примарната емисија за увоз на 
камен јаглен неагломериран за кок-
сирање 

4653 - Краткорочни кредити на банките 
од примарната емисија за увоз на 
старо железо, челик и челик во сла-
вови од земјите на определени ва-
лутни подрачја, наменети за прера-
ботка заради извоз;" 

10) во точка 68 аналитичката сметка 4672 се менува 
називот, така што да гласи: 

„4672 - Краткорочни кредити на банките 
од примарната емисија за кредити-
рање на производството и сезон-
ските залихи на вештачки ѓубри-
ва"; 

11) во точка 119 по аналитичката сметка 7670 се дода-
ва нова аналитичка сметка 7671 која гласи: 

„7671 - Долгорочни депозити на населени-
е т о во конвертибилни девизи за 

станбена изградба"; 
12) во точка 157 се менува називот на аналитичката 

сметка 8623 и се додава нова сметка 8628, така што да гла-
сат: 

„8628 - Обврски по краткорочни кредити 
од примарната емисија за кредити-
рање на извозот, што се реализира 
во рамките на заедничката програ-
ма за производство и извоз значај-
ни за целата земја 

8628 - Обврски по краткорочни кредити 
од примарната емисија за кредити-
рање на производството што се ре-
ализира во рамките на заедничката 
програма за производство и извоз 
значајни за целата земја"; 

13) во точка 159а по аналитичката сметка 8650 се от-
вораат нови сметки 8651, 8652 и 8653, кои гласат: 

„8651 - Обврски по краткорочни кредити 
од примарната емисија за кредити-
рање на увозот на нафта и нафтени 
деривати 

8652 - Обврски по краткорочни кредити 
од примарната емисија за кредити-
рање на увозот на камен јаглен не-
агломериран за кокснрање 

8653 - Обврски по краткорочни кредити 
од примарната емисија за кредити-
рање на увозот на старо железо, че-
лик и челик во слабеви од земјите 
на определени валутни подрачја 
наменети за преработка за извоз"; 

14) во точка 160 се менува називот на аналитичката 
сметка 8672, така што да гласи: 

„8672 - Обврски по краткорочните кредити 
од примарната емисија за кредити-
рање на производството и сезон-
ските залихи на вештачки ѓубри-
ња"; 

15) во точка 182а по аналитичката сметка 9270 се до-
дава нова аналитичка сметка 9271, која гласи: 

„9271 - Долгорочни депозити на населени-
ето по основ на продажба на девизи 
за добивање на станбени кредити"; 

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

О. бр. 54 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за привремена забрана 
на располагањето со општествените средства за нестопан-
ски и ^производствени инвестиции во второто полугод-
ие на 1986 година и во 1987 година, објавен во „Службу 
лист на СФРЈ", бр. 34/86, се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАС-
ПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИ-

НА И ВО 1987 ГОДИНА 
Во член 4 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се применува-

ат на средствата за одржување на меѓународни спортски 
натпреварувања што по одлука на меѓународни спортска 
организацн се организираат во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а за кои дел од средствата се 
обезбедува во согласност со одредбите на Општествениот 
договор за условите за организирање и заедничко финан-
сирање на меѓународни спортски натпреварувања што е« 
одржуваат во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/85)". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, 27 јуни 1986 година, Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

562. Одлука за методологијата за утврдување на из-
носот на динарите што потекнуваат од замена 
на девизи, а се засметуваат во основицата за 
поттикнување на извозот на услуги, што орга-
низациите на здружен труд им ги даваат на 
странски лица 1093 
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Страна 
563. Одлука за мерките за заштита на населението 

од синдромот на стекнат недостиг на имунитет 1093 
564. Решение за давање согласност за отворање 

конзулат на Република Франција во Сараево — 1094 
565. Правилник за техничките нормативи за поста-

вување ка надземни електроенергетски водови 
и телекомуникациони кабелот водови 1094 

566. Правилник за техничките нормативи за елек-
троенцефалографите 1095 

567. Правилник за техничките нормативи за елек-
трбмедицинските уреди за ултразвучна дијаг-
ностика 1101 

568. Правилник за техничките нормативи за елек-
тромедицинските уреди за микробранова тера-
пија 1103 

569. Правилник за техничките нормативи за јониза-
ционите комори кои се употребуваат во радио-
терапист дозиметрија 1104 

Страна 

570. Правилник за метролошките услови за работ-
) ни еталони на единица агол во рамнина-оптич-

ки призми и оптички полигони 1108 

571. Правилник за метролошките услови за мерила 
за дебелина 1Ш 

572. Решение за утврдување составот на Сојузниот 
комитет за туризам * 113 

573. Одлука за измени и дополненија Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план за бан-
ките И14 

Исправка на Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со општествените средства за не-
стопански и непроизводствени инвестиции во 
второто полугодие на 1986 година и во 1987 го-
дина 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристкќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Белградски графичко-издавачки завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


