
„ С Л У Ж Б Е Н лист Н А СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жирo-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 27 м а ј 1977 

БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 27 ГОД. Х Х Х Ш 

342. 

Врз основа на точка 29 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на службите на Претседа-
телството на С Ф Р Ј („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
58/74), Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на седницата од 16 
мај 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕ-
ТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

За заменик-генерален секретар на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, се именува мр. Љубомир Варошлија, 
досегашен ш е ф на кабинетот на претседателот на 
Собранието на СР Македонија во ранг на заменик 
- сојузен секретар. 

Бр. 0-5 
16 мај 1977 година 

Белград, 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Потпретседател, 
Стеван Дороњски, с, р. 

343. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА 

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Самоуправните интересни заедници во области-

те на образованието, науката, културата, здравство-
то и социјалната заштита и други општествени деј -
ности, самоуправните интересни заедници на пензи-
ското и инвалидското ' осигурување, самоуправните 
интересни заедници во станбената област, са-
моуправните интересни заедници во областа на ко-
муналните дејности, самоуправните интересни заед-
ници во областа на дејноста на материјалното про-
изводство, деловните заедници, заедниците на здру-
жениот труд за меѓусебна планска и деловна 
соработка, Заедницата на. југословенските ж е -
лезници, Заедницата на југословенските пошти, те-
леграфи и телефони, Заедницата на југословенското 

електростопанство, здруженијата на банките, за -
дружните сојузи и другите самоуправни интересни 
заедници (во натамошниот текст: самоуправните ин-
тересни заедници) водат книговодство според систе-
мот на единствени сметки пропишани со Контниот 
план за самоуправните интересни заедници, што е 
отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составеа дел. 

Книговодство, според системот на единствени 
сметки пропишани со Контниот план за самоуправ-
ните интересни заедници, водат и основните^ заедни-
ци и единиците на самоуправните интересни заед-
ници, сојузите и другите здруженија на самоуправ-
ните интересни заедници, како и фондовите на оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните 
фондови на здружениот труд што не вршат кредит-
но-банкарски работи. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промените 

на средствата и на изворите на средствата, прихо-
дите и расходите и распоредот на приходите само-
удравните интересни заедници ги искажуваат на 
соодветните синтетички сметки (трицифрени конта) 
пропишани во Контниот план за самоуправните ин-
тересни заедници. 

Сметките пропишани со Контниот план за само-
управните интересни заедници, самоуправните инте-
ресни заедници ги расчленуваат на аналитички смет-
ки според своите потреби и потребите на пошироки-
те самоуправни интересни заедници, на нивните со-
јузи и други здруженија. 

Член 3 
Сметките пропишани со Контниот план за само-

управните интересни заедници, основните заедници 
и единиците на самоуправните интересни заедници 
ги расчленуваат на аналитички сметки според свои-
те потреби и потребите на самоуправните интерес-
ни заедници во чиј се состав. 

Член 4 
Состојба на средствата и на изворите на сред-

ствата самоуправните интересни заедници ги иска-
жуваат на Образецот Биланс на состојбата на 

19 година, што е отпечатен кон оваа 
уредба и е нејзин составен дел. 

Член 5 
Приходите и расходите и распоредот на прихо-

дите самоуправните интересни заедници ги иска-
жуваат на Образецот Приходи и расходи во текот 
на годината — Биланс на приходите и расходите од 
1 јануари до 19 година што е отпеча-
тен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 6 
Состојбата на средствата и изворните на средства-

та на почетокот на годината, промените на средства-
та и на изворите на средствата во текот на година-
та и состојбата на средствата и на изворите на сред-
ствата на крајот на годината, самоуправните инте-
ресни заедници ги искажуваат на Образецот Заклу-
чен лист на :— 19 година, што е отпеча-
тен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 
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Член 7 
Утврдувањето на приходите и расходите во те-

кот на годината (периодична пресметка) самоуправ-
ните интересни заедници го вршат на Образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите од 1 јануари до 

19 година од член 5 на оваа уредба. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

самоуправните интересни заедници нема да ги утвр-
дуваат приходите и расходите за периодот јануари 
— јуни 1977 година. 

Член 8 
Утврдувањето на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата и утврдувањето на прихо-
дите и расходите за деловната година (завршна 
сметка) самоуправните интересни заедници го вршат 
на обрасците Биланс на состојбата на 19 
година, Приходи и расходи во текот на годината — 
- Биланс на приходите и расходите од ! јануари 
до 19 година, и Заклучен лист на 

19-: година од чл. 4 до 6 на оваа 
Уредба. 

Член 9 
Образецот Биланс на состојбата на 19 

година, и Образецот Приходи и расходи во текот на 
годината — Биланс на приходите и расходите од 1 
јануари до 19 година,Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија ќе ги при-
способи за механографека обработка.' 

Член 10 
Самоуправните интересни заедници ќе го усогла--

сат водењето на книговодството со одредбите на оваа 
уредба најдоцна до 30 септември 1977 година. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат Одлуката за посебниот Осно-
вен контен план и за посебните обрасци на билансот 
за заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање и нивниот сојуз („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/73 и 21/76) и Одлуката за посебниот Основен кон-
тен план и за посебните обрасци на билансот на за - , 
едницЈгге на здравственото осигурување и нивните 
сојузи („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/73 и 27/76). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
Е. п. бр. 387 

19 мај 1977 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

КОНТЕН ПЛАН ЗА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА 
000 — Земјишта 
001 — Водостопански објекти 
002 — Патишта . 
003 - Станбени згради 
004 — други градежни објекти 
005 — Опрема 
006 - Материјални права 
007 — Основачки вложувања 
008 - Други основни средства 

01 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 

010 — Издвоени парични срдства за инвес-
тиции 

011 — Побарувања за аванси по основ на ин-
вестиции 

012 — Побарувања по основ на заедничка из-
градба на основни средства 

013 — Залихи на инвестициони материјали 
014 — Инвестиции во тек — градежни објекти 
015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 — Инвестиции во тек — друго 

02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИ-
ТЕ СРЕДСТВА 

021 - - Исправка на вредноста на водостопан-
ските објекти 

022 - РЈсправка на вредноста на патишта 
023 - Исправка на вредноста на станбени 

згради 
024 — Исправка на вредноста на други гра-

дежни објекти 
025 — Исправка на вредноста на опрема 
026 — Исправка на вредноста на материјални 

права 
027 — Исправка на вредноста на основачки 

вложувања 
028 — Исправка на вредноста на други основ-

ни средства 

03 - З Д Р У Ж Е Н И СРЕДСТВА 

030 — Здружени средства во ОЗТ 
031 — Здружени средства во други СИЗ 
032 — Здружени средства во интерна банка 
033 —,Здружени средства во банки 
035 — Здружени средства ка ј други КОС 

04 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

040 — Долгорочни депозити 
041 — Побарувања по долгорочни кредити 
044 — Побарувања по долгорочни кредити за 

санација 
045 — Заем според прописи на ОПЗ 
046 — Долгорочни пласмани во хартии од 

вредност 
048 — Други долгорочни пласмани 

05 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

050 — Парични средства на резервите 
051 — Здружени средства во фондот на заед-

ничките резерви на СИЗ 
052 - Здружени средства во фондот на заед-

ничките резерви на ОПЗ 
053 — Други здружени средства на резервите 
054 — Побарувања по кредити за санација од 

средствата на резервите 
055 — Пласмани во хартии од вредност и дру-

ги пласмани на средства на резервите 
058 — Други побарувања од средствата на ре-

зервите 

06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

060 — Парични средства на солидарноста 
061 — Здружени средства на солидарноста 
068 — Други пласмани на средства на соли-

дарноста 

07 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

670 — Парични средства за други намени 
, 071 — Здружени средства за други намени 

078 — Други пласмани на средства за други 
намени 
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09 - СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА И НЕПО-
КРИЕНИ РАСХОДИ 

090 — Трајно неупотребливи основни средства 
091 — Исправка на вредноста на трајно не-

употребливи основни средства 
092 — Запрени инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни побарувања 
094 — Исправка на вредноста на сомнителни и -

спорни побарувања 
095 — Непокриени расходи 
097 — Расходи покриени со кредит за санација 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУ-
ВАЊА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 — Блага јна 
102 — Девзни средства 
103 — Отворени акредитиви 
104 — Издвоени средства за исплата на чекови 
106 — Проодна сметка " 
108 — Други парични средства 

U - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 

110 — Чекови 
111 — Меници 
112 - Обврзници 
118 — Други хартии од вредност 

12 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ 

120 — Побарувања по основ на придонеси од 
доходот 

121 — Побарувања по основ на придонеси од 
личните доходи на работниците 

122 — Побарувања по основ на придонеси од 
личните доходи на граѓаните 

128 — Побарувања по основ на други придо-
неси 

13 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА НЕПОКРИЕ-
НИ РАСХОДИ 

130 — Побарувања по основ на непокриени 
расходи 

14 - ДРУГИ ПОБАРУВАЊА 

140 — Побарувања за аванси 
141 — Побарувања од ОЗТ 
142 - Побарувања од СИЗ 
143 — Побарувања од ОПЗ 
144 — Побарувања-од други КОС 
145 — Побарувања од граѓани и граѓански 

правни лица 
146 — Побарувања од странски лица 
147 — Побарувања по основ на повеќе плате-

на даноци и придонеси од приходот ' 
148 — Други побарувања 

15 - К Р А Т К О Р О Ч Н И ПЛАСМАНИ 

150 — Краткорочни депозити 
151 — Побарувања по краткорочни кредити 
152 — Краткорочни пласмани во хартии од 

вредност 
153 — Здружени средства во ОЗТ 
154 - Здружени средства во други СИЗ 
155 - Здружени средства во интерна банка 

156 — Здружени средства во банки 
157 - Здружени средства к а ј други КОС 
158 — Други краткороч,ни пласмани 

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ,НА СИЗ 
160 — Побарувања од работната заедница 
161 — Побарувања од основната' заедница 
162 — Побарувања од единица на заедницата 
163 — Побарувања од поширока интересна за -

едница 
164 — Побарувања од сојузот на заедниците 
165 - Побарувања од друго здружение на за-

едницата 
166 - Побарувања од СИЗ 
168 — Други побарувања од односите во СР13 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
В А Њ А 

. 190 — Трошоци за инвестиционо одржување 
191 — Други материјални трошоци 
192 — Платени обврски од приходот 
193 — Курсни разлики 
195 — Наплатени приходи 
196 — Пренесен вишок на приходите од прет-

ходната година 
198 — Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И П Р И -
ДОНЕСИ 
200 — Обврски по запрен данок на промет и 

по давачки наплатени кон продажната 
цена 

201 — Обврски по загорени даноци и придоне-
си на лични расходи 

208 - Обврски по запрени други даноци и 
придонеси 

21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПЛА-
Ќ А Њ Е 

210 - Обврски по чекови 
211 - Обврски по меници 
218 — Обврски по други инструменти за пла-

ќање 

22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 
220 — Добавувачи за основни средства во Ј у -

гославија 
221 — Добавувачи за основни средства во 

странство 
222 — Добавувачи за обртни средства во Ј у -

гославија 
223 — Добавувачи за обртни средства во стран-

ство 
224 — Обврски за ^ ф а к т у р и р а н и стоки и ус-

луги 
225 - Добавувачи - граѓани 

23 - ОБВРСКИ, ПО ОСНОВ НА РАСПРЕДЕЛБА„ 
НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 
230 — Обврски спрема корисниците на опште-

ствени средства по основ на распредел-
ба н а вишокот на приходите 

24 - ДРУГИ ОБВРСКИ 
240 — Обврски за аванси 
241 - Обврски спрема ОЗТ што вршат сло-

бодна размена на трудот преку СИЗ 
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242 - Обврски спрема СИЗ 
243 — Обврски спрема други КОС 
244 — Обврски спрема граѓани по основ на 

социјално осигурување 
245 — Обврски по основ на лични расходи 
246 — Обврски по втасани а неплатени отпла-

ти на кредити 
247 — Обврски по основ на помалку платени 

даноци и придонеси од приходот 
248 — Други обврски 

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ НА СИЗ 

260 — Обврски спрема работната заедница 
261 — Обврски спрема основната заедница 
262 — Обврски спрема единицата на заедни-

цата 
263 — Обврски спрема пошироката интересна 

заедница , 
264 — Обврски спрема сојузот на заедниците 
265 — Обврски спрема друго здружение на за -

едницата 
266 - Обврски спрема СИЗ 
268 — Други обврски од односите во СИЗ 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
В А Њ А 

290 — Пресметани трошоци на инвестиционото 
одржување 

291 — Пресметани други материјални тро-
шоци 

292 — Пресметани обврски од приходот 
293 — Пресметани курсни разлики 
295 — Пресметани приходи 
296 — Дел од вишокот на приходите за пренос 

во наредната година 
298 — Други пасивни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

31 - ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ 

310 — Залихи на материјали 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА 

350 — Ситен инвентар на залиха 

36 - СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА N 

360 .— Ситен инвентар во употреба 
361 — Исправка на вредноста ца ситниот ин-

вентар во употреба 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА ОЗТ ПО ОСНОВ НА СЛОБОД-
НА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ ПРЕКУ, ОДНОС-
НО ВО РАМКИТЕ НА СИЗ 

400 - CpeffCTBa за редовната дејност на ОЗТ 
401 — Средства за посебни "камени на ОЗТ 

41 - СРЕДСТВА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

410 — Средства за определени намени на ОЗТ 
од стопанската дејност 

411 - Средства за определени намени на ОЗТ 
од општествените дејности 

412 — Средства за определени намени на дру-
ги СИЗ 

413 - Средства за определени намени на дру-
ги КОС 

42 - СРЕДСТВА З А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е НА СОЦИ-
ЈАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЗА ДРУГИ НАДО-
МЕСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, НА Р А Б О Т Н И -
ТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ 
420 — Пензии 
421 — Надомести за телесно оштетување 

.422 — Надомести на личниот доход за време 
на боледување 

423 — Надомести на привремено л е н и 
работници 

424 — Детски додатоци 
425 — Стипендии 
426 — Социјални помошти 
427 — Додатоци 
428 — Други надомести и помошти 

43 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

432 - Средства за основните заедници на СИЗ 
433 — Средства за единиците на заедницата 

на/ СИЗ 
434 — Средства за сојузот на заедниците на 

СИЗ I 
435 - Средства за други здруженија на за-

едницата на СИЗ 
436 — Средства за пошироките интересни за-

едници на СИЗ 

44 - МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗА-
Ц И Ј А 

440 — Материјали 
441 — Потрошена енергија 
442 — Производствени услуги од други 
443 — Непроизводствени услуги од други 
444 — Издатоци за реклама и пропаганда 
445 — Издатоци за репрезентација 
446 — Амортизација 
448 — Други материјални расходи 

45 - ДРУГИ РАСХОДИ 

450 — Надомести за банкарски услуги 
451 — Надомести за услуги н а Службата на 

орштественото книговодство во платни-
от промет 

452 - Камати на кредити 
453 — Премии на осигурување 
454 — Дневници за службени патувања во Ј у -

гославија 
455 — Дневници за службени патувања во 

странство 
456 — Придонеси и членарини 
457 - Отплати на санациони кредити 
458 - Други расходи 

46 - ЛИЧНИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА ЗА РАБОТ-
. -НАТА ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ 

И ДРУГИ ДАВАЧКИ 
. 460 — Лични расходи 

461 — Средства за работната заедница за ре-
довна дејност 

462 — Средства за работната заедница за по-
себни намени 

463 — Даноци и други^давачки од приходот 
464 — Придонеси ,од приходот 

49 - РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ 
490 — Распоред на расходите 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА 
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КЛАСА 7: П Р И Х О Д И 

70 - ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХО-
ДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА 
700 — Пренесен дел од вишокот на приходите 

од претходната година 

71 - ПРИХОДИ ОД ПРИДОНЕСИ ОД ДОХОДОТ 
710 — Приходи од придонеси од доходот на 

ОЗТ и на работната заедница на СИЗ 
од стопанската дејност 

711 - Приходи од придонеси од доходот на 
ОЗТ и на работната заедница на СИЗ 
на општествените дејности 

712 - Приходи од придонеси од доходот на ра-
ботните заедници на други КОС 

713 — Приходи од придонеси од приходи на 
СИЗ 

72 - , П Р И Х О Д И ОД ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИТЕ 
-ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

720 - Приходи од придонеси од личните до-
ходи на работниците од стопанската деј-

- ност 
721 — Приходи од придонеси од личните до-

ходи на работниците од општествени-
те дејности 

722 — Приходи од придонеси од личните до-
ходи на работниците на други КОС 

73 - ПРИХОДИ ОД ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃА-
НИТЕ 

730 — Приходи од' придонеси од личниот до-
ход на земјоделците 

731 — Приходи од придонеси од личниот до-
ход на работни луѓе што самостојно вр-
шат дејност 

732 - Приходи од придонеси од личниот до-
ход на работниците вработени к а ј гра-
ѓани и граѓански правни лица 

733 - Приходи од придонеси на југословен-
ските работници вработени во странство 

74 - ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ПРИДОНЕСИ И НА-
ДОМЕСТИ 

740 — Приходи од други придонеси и надоме-
сти на ОЗТ од стопанската дејност 

741 — Приходи од други придонеси и надо-
мести на СИЗ од стопанската дејност 

742 - Приходи од други придонеси и надоме-
сти на ОЗТ од општествените дејности 

743 - Приходи од други придонеси и надоме-
сти на СИЗ од општествените дејности 

744 - Приходи од други придонеси и надо-
м,ести на ОПЗ 

745 — Приходи од други придонеси и надоме-
сти на банки и други финансиски орга-
низации 

746 — Приходи од други придонеси и надо-
мести на други КОС 

747 — Приходи од други придонеси и надоме-
сти на населението 

748 — Приходи од други придонеси и надоме-
сти на странски лица 

75 - ПРИХОДИ ОД ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОД ДУГИ ЗАЕДНИЦИ 

750 — Приходи од буџетот на ОПЗ 
751 - Приходи од СИЗ на општествените де ј -

ности 
752 — Приходи од други СИЗ 

76 - ДРУГИ ПРИХОДИ 
760 - П р и х о д и од камати 
761 — Приходи по основ на учество во заед-

нички доход 
762 — Приходи по основ на солидарност 
768 - Други приходи 

79 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
790 — Распоред на приходите 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 - ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ 
800 - Вишок на приходите 
809 — Распоред на вишокот на приходите 

82 - РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 
820 - Дел на вишокот на приходите за де-

ловниот фонд 
821 — Дел од вишокот на приходите за ре-

зервниот фонд 
822 - Дел од вишокот на приходите за фондот 

на солидарноста 
823 — Дел од вишокот на приходите за други 

фондови. 
824 — Дел од вишокот на приходите за пренос 

во наредната година 
825 - Поврат на дел од вишокот од прихо-

дите 

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
890 - Непокриени (расходи 
899 - Покритие на расходите 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА 

90 - ФОНД НА ОСНОВНИ И ОБРТНИ СРЕДСТВА 
900 - Деловен фонд 

91 - З Д Р У Ж Е Н И СРЕДСТВА 
910 — Здружени средства на ОЗТ од стопан-

ската дејност 
911 — Здружени средства на СИЗ од стопан-

ската дејност 
912 - Здружени средства н а ОЗТ од опште-

ствените дејности 
913 — Здружени средства на СИЗ од опште-

ствените дејности 
914 — Здружени средства на ОПЗ 
915 — Здружени средства на банките и други 

финансиски организации 
916 — Здружени средства на други КОС 
917 — Здружени средства на населението 

92 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
920 — Обврски по долгорочни кредити спре-

ма ОЗТ од стопанската дејност 
921 — Обврски по долгорочни кредити спре-

ма СИЗ од стопанската дејност 
922 — Обврски по долгорочни кредити спре-

ма ОЗТ од општествените дејности 
923 — Обврски по долгорочни кредити спре-

ма СИЗ од општествените дејности 
924 — Обврски по долгорочни кредити' спре-

ма опз 
925 — Обврски по долгорочни кредити спре-

ма банки и други финансиски органи-
зации 

926 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
други КОС 

928 — Обврски по долгорочни кредити спре-
ма странски лица 
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93 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

930 — Обврски по краткороч,ни кредити спре-
ма ОЗТ од стопанската дејност 

931 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма СИЗ од стопанската дејност 

932 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ од општествените дејности 

933 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма СИЗ на општествените дејности 

; ! 934 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма банките и други финансиски орга-
низации 

935 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОПЗ 

936 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма други КОС 

938 — Обврски по краткорочни кредити на 
странски лица 

94 - ОБВРСКИ ПО КРЕДР1ТИ ЗА САНАЦИЈА 

940 — Обврски по кредити за санација спре-
ма ОЗТ од стопанската дејност 

941 — Обврски по кредити за санација спре-
ма СИЗ од стопанската дејност 

942 — Обврски по кредити за санација спре-
ма ОЗТ од општествените дејности 

943 — Обврски по кредити за санација спре-
ма СИЗ од општествените дејности 

944 — Обврски по кредити за санација спре-
ма банки и други финансиски органи-
зации 

945 — Обврски по кредити за санација спре-
ма ОПЗ 

946 Обврски по кредити за санација спре-
ма други КОС 

95 - И З В О Р И НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 
950 — Резервен фонд 
951 — Обврски за здружени средства на ре-

зервите 
953 — Други обврски по основ на средства н а 

резервите 
958 — Други извори на средства на резервите 

96 - И З В О Р И НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАР-
НОСТА 
960 — Фонд на солидарноста 
961 — Обврски за здружени средства на со-

лидарноста 
963 — Други обврски по основ на средства на 

солидарноста 
968 — Други извори на средства на солидар-

носта 

97 - И З В О Р И НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НА-
МЕНИ 
970 - Други фондови 
971 — Обврски за здружени средства за дру-

ги намени 
973 — Други обврски по основ на средства за . 

други намени 
978 — Други извори на средства за други на-

мени 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
990 — 994 — Активни конта 
995 — 999 — Пасивни конта 

З а б е л е ш к а : Кратенките употребени во овој 
контен план ги имаат следните значења: 

1) ОЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 

Самоуправна интересна заедница: 
Основна заедница. 
Единица на заедницата: 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 19— ГОДИНА 
А К Т И В А 

И з н о с 
Реден Конто 
број П о з и ц и ј а на прет-

ходната 
година 

на теков-
ната го-
дина 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 
а) Парични средства 

1 100 — Жиро-сметка 
2 101 — Блага јна 
3 102 — Девизни средства 
4 103 - Отворени акредитиви 
5 104 — Издвоени средства за исплата на чекови 
6 106 — Проодна сметка 
7 108 — Други парични средства 

б) Хартии од вредност 

8 110 - Чекови 
9 111 - Меници 

10 112 - Обврзници 
11 118 - Други хартии од вредност 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

в) Побарувања 

12 120 - Побарувања по основ на придонеси од доход 
13 121 — Побарувања по основ на придонеси од лични доходи на работ-

ниците 
14 122 — Побарувања по основ на придонеси од лични доходи на граѓани 
15 128 — Побарувања по основ на други придонеси 
16 130 — Побарувања по основ на непокриени расходи 
17 140 — Побарувања за аванси 
18 141 — Побарувања од« ОЗТ 
19 142 — Побарувања од СИЗ 
20 143 — Побарувања од ОПЗ 
21 144 — Побарувања од други КОС 
22 145 — Побарувања од граѓани и граѓански правни лица 
23 146 — Побарувања од странски лица 
24 147 — Побарувања по^ основ на повеќе платени даноци и придонеси од 

приходи 
25 148 — Други побарувања 

г) Средства во пресметка 

26 160 — Побарувања од работната заедница 
27 161 - Побарувања од основната заедница 
28 162 — Побарувања од единица на заедницата 
29 163 —Побарувања од пошироката интересна заедница -
30 164 — Побарувања од сојузот на заедниците 
31 105 — Побарувања р д друго здружение на заедницата 
32 166 — Побарувања од СИЗ 
33 168 — Други побарувања од односите во СИЗ 

д) Активни временски разграничувања 

34 190 - Трошоци на инвестиционото одржување 
35 191 — Други материјални трошоци 
36 192 — Платени обврски од приходи 
37 193 — Курсни разлики 
38 195 — Наплатени приходи 
39 196 — Пренесен вишок на приходите од претходната година 
40 198 - Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

41 310 — Залихи на материјали 
42 350 — Ситен инвентар на Залиха 
43 360, — Ситен инвентар во употреба 

361 

III. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни пласмани 

44 150 — Краткорочни депозити 
45 151 — Побарувања по краткорочни кредити 
46 152 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност 
47 153 - Здружени средства во ОЗТ 
48 ' 154 - Здружени средства во други СИЗ 
49 155 - Здружени средства во интерна банка 
50 156 — Здружени средства во банки 1 

51 157 — Здружени средства к а ј други К О С 
52 158 — Други краткорочни пласмани 

б) Долгорочни пласмани 

53 030 — Здружени средства во ОЗТ 
54 031 — Здружени средства во други СИЗ 
55 032 — Здружени средства во интерна банка 
56 033 — Здружени средства во банки 
57 035 — Здружени средства к а ј други КОС 
58 040 — Долгорочни депозити 
59 041 — Побарувања по долгорочни кредити 
60 044 — Побарувања по долгорочни кредити за санација 
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1 2 ' 3 4 5 

61 N 045 — Заем според прописите на ОПЗ 
62 046 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност 
63 048 — Други долгорочни пласмани 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 

64 000 - Земјишта 
65 001 - Водостопански објекти 
66 002 - Патишта 
67 003 — Станбени згради 
68 004 — Други градежни објекти 
69 005 - Опрема ч 
70 006 — Материјални права 
71 007 — Основачки вложувања 
72 008 — Други ценовни средства 
73 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВ-

НАТА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 64 до 72) 
74 021 —'Исправка на вредноста на водостопански објекти 
75 022 — Исправка на вредноста на патишта 
76 023 — Исправка на вредноста на станбени згради » 
77 024 — Исправка на вредноста на други градежни објекти 
78 025 — Исправка на вредноста на опрема 
79 026 — Исправка на вредноста на материјални права 
80 027 — Исправка на вредноста на основачки вложувања 
81 028 — Исправка на вредноста на други основни средства 
82 ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА (ред. бр. 74 до 81) 
83 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ПО СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ 

(ред. број 73 минус ред, број 82) 

б) Основни средства во подготовка 

84 010 — Издвоени парични средства за инвестиции 
85 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
86 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства 
87 013 — Залихи на инвестициони материјали 
88 014 - Инвестиции во тек — градежни објекти 
89 015 - Инвестиции во тек — опрема 
90 016 — Инвестиции во тек — друго 

в) Деловни средства вон од употреба 

91 090, Трајно неупотребливи основни средства 
091 

92 092 Запрени инвестиции 
93 093, — Сомнителни и спорни побарувања 

094 
94 095 Непокриени расходи 
95 097 — Расходи покриени со кредит за санација 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ 

96 050 — Парични средства на резерви 
97 051 - Здружени средства во фондот на заеднички резерви на СИЗ 
98 052 - Здружени средства во фондот на заеднички резерви на ОПЗ 
99 053 - Други здружени средства на резерви 

100 054 Побарувања по кредити за санација од средствата на резерви 
101 055 - Пласмани во хартии од вредност и други пласмани на средствата 

на резерви 
102 058 — Други побарувања од средствата на резерви 

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

103 060 Парични средства на солидарноста 
104 061 - Здружени средства на солидарноста 
105 068 - Други пласмани на средствата на солидарноста 
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Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

106 070 - Парични средства за други намени 
107 071 - Здружени средства за други намени 
108 078 - Други пласмани на средствата за други намени 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

П А С И В А 

1 2 3 4 5 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

109 900 - Деловен фонд 

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

а) Здружени средства 

110 910 - Здружени средства на ОЗТ од стопанската дејност 
111 911 — Здружени средства на СИЗ од стопанската дејност 
112 912 — Здружени средства на ОЗТ од општествените дејности 
113 913 — Здружени средства на СИЗ од општествените дејности 
114 914 — Здружени средства на ОПЗ 
115 915 — Здружени средства на банки и други финансиски организации 
116 916 — Здружени средства на други КОС 
117 917 — Здружени средства на населението 

б) Долгорочни кредити 

118 920 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 

119 921 — Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

120 922 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

121 923 — Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ од општествените 
дејности 

122 , 924 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОПЗ 
123 925 — Обврски по долгорочни кредити спрема банки и други финан-

сиски организации 
124 926 — Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС 
125 928 — Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица 

^ Кредити за санација 

126 940 Обврски по кредити за санација спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 

127 941 — Обврски по кредити за санација спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

123 942 — Обврски по кредити за санација спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

129 943 — Обврски по кредити за санација спрема СИЗ од општествените 
дејности 

130 944 — Обврски по кредити за санација спрема банки и други финан-

131 
сиски организации 

131 945 — Обврски по кредити за санацгла спрема ОПЗ 
132 946 — Обврски по кредити за санација спрема други КОС 

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни кредити 

133 930 — Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската 
дејност 
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134 931 — Обврски по краткорочни кредити спрема СИЗ од стопанската 
дејност 

135 932 — Обврски по краткорочни кредити -спрема ОЗТ од општествените 
дејности 

136 933 — Обврски по краткорочни кредити спрема СИЗ од општествените 
дејности 

137 934 — Обврски по краткорочни кредити спрема банки и други финан-
сиски организации 

138 935 — Обврски по краткорочни кредити спрема ОПЗ 
139 936 — Обврски по краткорочни кредити спрема други КОС 
140 938 — Обврски по краткорочни кредити на странски лица 

б) Тековни обврски 

141 200 — Обврски по запрен данок на промет и давачки наплатени кои 
продажната цена 

142 201 — Обврски по запрени даноци и придонеси на лични расходи 
143 208 — Обврски по запрени други даноци и придонеси 
144 210 — Обврски по чекови 
Ј45 211 — Обврски по меници 
146 218 — Обврски по други инструменти за плаќање 
147 220 — Добавувачи за основни средства во Југославија 
148 221 — Добавувачи за основни средства во странство 
149 222 - Добавувачи за обртни средства во Југославија 
150 223 - Добавувачи за обртни средства во странство 
151 224 — Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
152 225 — Добавувачи - граѓани 
153 230 — Обврски спрема корисници на општествени средства по основ на 

распределба на вишокот на приходи 
154 240 — Обврски за аванси 
155 241 — Обврски спрема ОЗТ што вршат слободна размена на трудот 

преку СИЗ 
156 242 - Обврски спрема СИЗ 
157 243 - Обврски спрема други КОС 
158 244 — Обврски спрема граѓани по основ на социјално осигурување 
159 245 - Обврски по основ на лични расходи 
160 246 — Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити 
161 247 — Обврски по основ на помалку платени даноци и придонеси од 

приход 
162 248 — Други обврски 

в) Средства во пресметка^ 

163 260 — Обврски спрема работната заедница 
164 261 — Обврски спрема основната заедница 
165 262 — Обврски спрема единица на заедницата 
166 263 — Обврски спрема поширока интересна заедница 
167 264 — Обврски спрема сојузот на заедниците 
168 265 — Обврски спрема друго здружение на заедницата 
169 266 - Обврски спрема СИЗ 
170 268 — Други обврски од односите во СИЗ 

г) Пасивни временски разграничувања 
А 

171 290 — Пресметани трошоци на инвестиционото одржување 
172 291 — Пресметани други материјални трошоци 
173 292 — Пресметани обврски од приходите 
174 293 — Пресметани курсни разлики 
175 295 — Пресметани приходи 
176 296 — Дел на вишок на приходи за пренос во наредната година 
177 298 — Други пасивни временски разграничувања 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ 

178 950 - Резервен фонд 
179 951 - Обврски за здружени средства на резерви 
130 953 - Други обврски по основ на средства на резерви 
181 958 - Други извори на средства на резерви 
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В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

182 960 — Фонд на солидарноста 
183 961 - Обврски за здружени средства на солидарноста 
184 963 - Други обврски по основ на средства на солидарноста 
185 968 — Други извори на средства на солидарноста 

Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

186 970 - Други ф о н д о в и ' 
187 971 — Обврски за здружени средства за други намени 
188 973 — Други обврски по основ на средства за други намени 
139 978 — Други извори на средства за други намени 

ВКУПНА ПАСИВА 

ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСКАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Раководител на книговодството, Директор, 

Забелешка: 
Кратенките ,употребени во овој образец го имаат следното значење: 
1) ОЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 

Самоуправна интересна заедница: 
Основна единица: 
Единица на заедницата: 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

И з н о с 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

. РАСХОДИ 

а) Средства за ОЗТ по основ на слободна размена на трудот 
преку односно во рамките на СИЗ 

1 400 Средства за редовна ,дејност на ОЗТ 
2 401 Средства за посебни намени на ОЗТ 
3 Вкупно (ред. бр. 1 и 2) 

б) Средства за определени намени 

4 410 Средства "за определени намени на ОЗТ од стопанската дејност 
5 411 Средства за определени намени на ОЗТ од општествените де ј -

ности 
6 412 Средства за определени намени на други СИЗ . 
7 413 Средства за определени намени на други КОС 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7) 

в) Средства за обезбедување на социјалната сигурност и други 
надомести на работниците — работните луѓе и граѓаните 

t 
9 420 Пензии 

10 421 Надомести за телесно оштетување 

I 2j 3 ' 4 5 
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1 2 

11 422 
12 423 
13 424 
14 425 
15 426 
16 427 
17 428 
18 

Надомести на личниот доход за време на боледување 
Надомести на привремено невработени работници 
Детски додатоци 
Стипендии 
Социјални помошти 
Додатоци 
Други надомести и помошти 
Вкупно (ред, бр, 9 до 17) 

г) Пренесени средства 

19 432 Средства за основни заедници на СИЗ 
20 433 Средства За единици на заедница на СИЗ 
21 434 Средства за сојузот на заедници на СИЗ 
22 435 Средства за други здруженија на заедници на СИЗ 
23 436 Средства за пошироки интересни заедници на СИЗ 
24 Вкупно (ред. бр. 19 до 23) 

д) Материјални расходи и амортизација 

25 440 Материјали 
26 441 Потрошена енергија 
27 442 Производствени услуги од други 
28 443 Непроизводствени услуги од, други 
29 444 Издатоци за реклама и пропаганда 
30 445 Издатоци за репрезентација 
31 446 Амортизација 
32 448 Други материјални расходи 
33 Вкупно Сред. бр. 25 до 32) 

^ ѓ) Други расходи 

34 450 Надомести за банкарски услуги 
35 451 Надомести за услуги на Службата на општественото книговодство 
4 во платниот промет 
36 452 Камати на кредити 
37 453 Премии за осигурување 
38 454 Дневници за службени патувања во Југославија 
39 455 Дневници за службени патувања во странство 
40 456 Придонеси и членарини 
41 457 Отплати на санациони кредити 

-42 458 Други расходи 
43 Вкупно Сред. бр. 34 до 42) 

i 
е) Лични расходи, средства за работната заедница, даноци, при-

донеси и други давачки 

44 460 Лични расходи 
45 461 Средства за работната заедница за редовната дејност 
46 462 СееДства за работната заедница за посебни намени 
47 463 Даноци и други давачки од приходи 
48 464 Придонеси од приходи 
49 ВКУПНО (ред . б р 44 д о 48) 
50 ВКУПНО (ред бр. 3 8 + 18 + 24 + 33 + 43 + 49) 
51 ВИШОК НА ПРИХОДИ (род број 87 - род број 50) 
52 ВКУПНО (ред. број 50 + ред, број 51 = ред, број 87) 

И. ПРИХОДИ 

а) Пренесен дел од вишок на приходи од претходната година 

53 700 Прелесен дел од вишок на приходи од претходната година 

б) Приходи од придонеси од доход 

54 Приходи од придонеси од доход на ОЗТ и работната заедница им 
СИЗ од стопанската дејност 

711 Приходи од придонеси од доход на ОЗТ и работната заедница на 
СИЗ од општествените дејности 

712 Приходи . од придонеси од доход на работните заедници на 
други КОС 

3 4 5 
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57 713 Приходи од'придонеси од приходот н^ СИЗ 
58 Вкупно (ред. бр. 53 до 57) 

в) Приходи од придонесу од личните доходи на работниците 

59 720 Приходи од придонеси од личните доходи на работниците од сто-
панската дејност 

60 721 Приходи од придонесите од личните доходи на работниците од 
општествените дејности 

61 ' 722 Приходи од придонесите од личните доходи на работниците на 
други КОС 

62 Вкупно (ред. бр. 59 до 61) 

г) Приходи од придонеси од личниот доход на работните луѓе и 
граѓаните . 

63 730 Приходи од придонеси од личниот доход на земјоделците 
64 731 Приходи од придонеси од личниот доход на работните луѓе што 

самостојно вршат дејност 
65 732 Приходи од придонеси од личниот доход на работниците врабо-

тени ка ј граѓаните и граѓанските правни лица 
бб 733 Приходи од придонесите на југословенските работници вработени 

во странство 
67 Вкупно (ред. бр. 63 до 66) 

д) Приходи од другите придонеси и надомести 

68 740 Приходи од другите придонеси и надомести на ОЗТ од стопанска , 
дејност 

69 741 Приходи од другите придонеси и надомести на СИЗ од стопан-
ската дејност 

70 742 Приходи од другите придонеси и надомести на ОЗТ од општестве-
ните дејности 

71 743 Приходи од другите придонеси и надомести на СИЗ од општестве-
ните дејности 

72 744 Пригоди од другите придонеси, и надомести на ОПЗ 
73 745 Приходи од другите придонеси и надомести на банки и други 

финансиски организации 
74 746 Приходи од другите придонеси и надомести на други КОС 
75 747 Приходи од другите придонеси и надомести на населението 
76 748 Приходи од другите придонеси и надомести на странски лица 
77 Вкупно (ред. бр. 68 до 76) 

ѓ) Приходи од општествено-политичките заедници и од други 
заедници 

78 750 Приходи од буџетот на ОПЗ 
79 751 Приходи од СИЗ од општествените дејности 
80 752 Приходи од други СИЗ 
81 Вкупно (ред бр. 78 до 80) 

е) Други приходи 

82 760 Приходи од камати 
83 761 Приходи по основ на учество во заедничкиот доход 
84 762 Приходи по основна солидарност 
85 768 ДрУГИ приходи 
86 В К У П Н О / н е д б р . 8 2 д о 8 5 ) 
87 ВКУПНО (ред. бр 53 + 58 + 62 + 67 f 77 + 81 + 86) 
88 НЕПОКРИЕН!! РАСХОДИ (ред. број 50 - ред. број 87) 
89 ВКУПНО (ред број 87 + ред. број 8Г'" = ред број 50) 

Б. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ 

1. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ 

90 820 
\ 

Дел од вишокот на приходи за д,еловниот фонд 
91 821 Дел од вишокот на-приходи за резервниот фонд 
92 822 Дел од вишокот на приходи за фондот на солидарноста 
93 823 Дел од вишокот на приходи за други фондови 
94 824 Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година 
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95 825 Поврат на дел од вишокот на приходи 
96 ВКУПНО (ред. бр, 90 до 95) 
97 800 II. ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. број 97 = ред. број 51) 

В. НЕПОКРИЕН!! РАСХОДИ И НИВНОТО ПОКРИТИЕ 

I. ПОКРИТИЕ НА РАСХОДИТЕ 

98 899 Покритие на расходите без обврска за враќање 
99 097 Покритие на расходите со кредит за санација 

100 095 Непокриени расходи 
301 ВКУПНО (ред. бр, 98 до 100 = ред. број 101) 

II. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

102 890 Непокриени расходи 
(ред. број 102 = ред. број 88) 

Раководител 
на книговодството, Директор, 

З а б е л е ш к а : 
Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значење: 

. 1) ОЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 

Самоуправна интересна заедница: 
Основна заедница: 
Единица на заедницата: 

1 2 ' 3 4 



^IeroK, 27 мај 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27 - Страна 1235 

344. 

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, З Н А Ч К И И ПРИДАТОЦИ, ,ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД 
ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОД-

НОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно 
значење за народите и народностите на Југосла-
вија ( ,Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74^ 11/74; 28/74, 
8/75. 55/75, 12/76, 18/76. 26/76 и 45/76) во точка 1а, во 
одредбата под 21 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат четири новн 
одредби, кои гласат: 

,.22) на јубиларни медалјони Од злато, на среб-
реници, значки и плакети, што се издаваат по повод 
прославата на 40-годишнината од доаѓањето на дру-
гарот Тито на чело на Сојузот на комунистите на 
Југославија и 85-годишнината на животот; 

23) на јубиларните значки „Ден на возачите на 
Југославија", што се издаваат по повод 20-годишни-
ната од работата на Сојузот на возачите на Југо-
славија; 

24) на јубиларни медалјони, значки и плакети 
на Авто-мото сојузот на Србија, што се издаваат по 
повод 30-годишнината на работата на Авто-мото со-
јузот на Србија; 

25) на јубиларни значки и плакети на Сојузот 
на спортските риболовни друштва на Македонија, 
што се издаваат по повод прославата на 25-годиш-
нината на работата.". 

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

Е. п. бр. 388 
19 мај 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

345. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 1 од Зако-
нот за заштита од јонизирачки зрачења („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/76), Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА СО 
РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ НА ВОЗДУХОТ, ЗЕ-
МЈИШТЕТО, РЕКИТЕ, ЕЗЕРАТА И МОРЕТО, 
ЦВРСТИТЕ И ТЕЧНИТЕ ВРНЕЖИ, ВОДАТА ЗА 
ПИЕЊЕ, ЧОВЕЧКАТА И ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 

Член 1 
Здравствените и другите стручни и научни ор-

ганизации на здружениот труд определени со про-
пис на надлежниот републички, односно покраин-
ски орган вршат систематски испитувања на конта-

минацијата со радиоактивни материи на воздухов 
земјиштето, реките, езерата и морето, цврстите Ji 
течните врнежи, водата за пиење, човечката и до-
биточната храна на местата, според методите и во 
роковите што се определени со овој правилник. 

1. Испитување на контаминацијата со радиоактивни 
материи па воздухот 

Член 2 
Собирање мостри на воздух заради мерење на 

вкупната бета активност на радиоактивните мате-
рии присутни во воздухот се врши во Сараево, Т и -
тоград, Загреб, Задар, Вировитица, Скопје, Гевгел 
лија, Љубљана, Језерско, Предмеја, Белград, Ниш, 
Заечар, Приштина и Суботица, како и во непосред-
на близина на местата на кои се градат или се нао-
ѓаат во погон нуклеарни постројки. 

Собирање мостри се врши 24 часа секој ден со 
просмукување на воздух низ филтер-хартија од ncf 
вид и од позната ефикасност, на височина од 1 rfi 
над почвата. 

Член 3 
Мерењето на вкупната бета активност на радио-

активните материи во собраните мостри на воздух 
се врши по истекот на 120 часа по земањето на мо-
стрите на бројачите со GM цевки чија ефикасност 
при баждарење со 90 Sr (90Y) не отстапува повеќе од 
20% од ефикасноста при баждарењето со 40К. 

Резултатите на мерењето од став 1 на овој член 
се изразуваат во pCi/m3 воздух. 

Член 4 
Идентификација на радионуклидите во мостри-

те на воздухот собрани во Сараево, Загреб, Скопје, 
Љубљана и Белград, како и во близината на места-
та на кои се наоѓаат нуклеарни постројки во погон, 
се врши секој ден непосредно по земањето на мо-
стрите Идентификацијата се врши со гамаспектро-
метриската метода, во енергетски опсег од ОД до 
2 MeV. 

Ако вкупната бета активност на радиоактивни-
те материи во мострите собрани на другите места 
од член 2 на овој Правилник ја преминува грани-
цата од 1 pCi/m s просечно во текот на седум дена, 
во сите места наведени во тој член се врши иде,н-
тификација на радионуклидите ,што го предизвика-
ле таквото зголемување. Идентификацијата на р а -
дионуклидите се врши, по правило, со гамаспектро-
метриската метода. 

2. Испитување на контаминацијата со радиоактивни 
материи на земјиштето 

Член 5 
Собирање мостри на земјиште заради испитува^ 

ње на контаминацијата со радиоактивни материи 
се врши во Сараево, Бања Лука, Мостар, Титоград^ 
Загреб, Задар, Осиек, Скопје, Штип, Љубљана, Ко« 
барид, Мурска Собота, Ново Место, Белград, Ниш, 
Заечар, Приштина, Нови Сад и Суботица, како и в0 
непосредна близина на местата на кои се градат 
или се наоѓаат во погон нуклеарни постројки. 

Член 6 
Мострите на земјиште се земаат во текот на 

април и октомври секоја година. 
Земањето на мостри се врши од длабочини 

до 5 cm. од 5 до 10 cm и од 10 до 15 cm. 

Член 7 
Ако просечната вредност на вкупната бета а к -

тивност на радиоактивните материи во воздухот во 
текот на триесет дена ја преминува границата од 
5 pCi/ms на кое и да било место од член 2 на овој 
правилник, се врши идентификација на радио-нук-

/ 
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видите во мострите на земјиштето земени на од-
носното место, од длабочина од О до 5 cm, како и 
во мострите на земјиштето земени во Сараево, Ти-
тоград, Загреб, Скопје, Љубљана, Белград, Пришти-
на и Нови Сад. 

Член 8 
Во мострите на земјиштето се врши определу-

вање на расположивиот 90Ѕг. 
Баждарење на мерните инструменти се врши со 

стандардот 90Y. 
Резултатите на мерењето се изразуваат во 

pCi 90sr/gCa, pCi 9 0Sr/kg земјиште во mCi ^ s r / k m 2 , 
за слој со длабочина до 5 cm, од 5 до 10 cm и од 
10 до 15 cm. 

Член 9 
Во Сараево, Титоград, Загреб, Скопје, Љубљана, 

Белград, Приштина и Нови Сад, како и во непо-
средна близина на местата на кои се градат или се 
наоѓаат во погон нуклеарни постројки, се врши ме-
рење на јачината на експозиционата доза на гама 
зрачењето. 

Мерењето се врши секој час по времето од 7 до 
15 часот, на височина од 1 m над почвата. 

Баждарење на мерните инструменти за мерење-
то од став 1 на овој член се врши со 137Сѕ. 

8. Испитување на контаминација,та со радиоактивни 
материи на реките, езерата и морето 

Член 10 
Испитување на контаминацијата со радиоактив-

ни материи се врши на реките, и тоа на: 
1) Дунав к а ј Бездан, Земун, Смедерево и Пра-

вово; 
2) Драва к а ј Дравоград и Осиек; 
3) Мура к а ј Петрањец; 

4) Нишава к а ј Пирот; 
5) Соча к а ј Солкан: 
6) Вардар к а ј Гевгелија; 
7) Бегеј к а ј Зрењанин; 
8) Сава к а ј Љубљана. Загреб и Белград; 
9) Соча к а ј Шкофја Лока; 
10) Тимок к а ј Књажевац ; 
11) Тиса к а ј К а њ и ж а ; 
12) во близина на местата на кои се градат или 

Се наоѓаат во погон нуклеарни постројки. 
Собирањето мостри на вода се врши секојднев-

но, во текот на десет дена, и во десетдневни про-
сечни мостри земени од секое одделно место од 
став 1 на овој член се мери вкупната бета активност 
на радиоактивните материи, на начинот предвиден 
во член 3 од овој правилник. 

Резултатите на мерењето на вкупната бета ак-
тивност на радиоактивните материи се изразуваат 
со pCi/З, а баждарењето на мерните инструменти се 
врши со стандардот 40К. 

Член 11 
Ако вкупната бета активност на радиоактивни-

те материи присутни во воздухот во текот на три-
есет дена ја преминува границата од 5 pCi/m3 на 
кое и да било место од член 2 на овој правилник, 
се врши испитување на контаминацијата со радио-
активни материи и на реките и езерата, и тоа на: 

1) Купа к а ј Сисак: -
2) Уна ка ј Босанска Дубица; 
3) Врбас к а ј Бања Лука; 
4) Босна к а ј Босански Шамац; 
5) Дрина к а ј З Б О Р Н И К ; 
6) Неретва к а ј Чапљина; 
7) Морача к а ј Титоград; 

8) Велика Морава к а ј Ќупри ја ; 
9) Бохинско Езеро; 
10) Охридско Езеро; 

11) Скадарско Езеро; 
12) Дојранско Езеро; 
13) Преспанско Езеро. 
Собирањето мостри и мерењето на вкупната бе-

та активност на радиоактивните материи се врши 
на начинот пропишан во член 10 ст. 2 и 3 од овој 
правилник, и тоа додека не ќ е престанат причините 
од став 1 на овој член. 

Член 12 
Испитувањето на контаминацијата со радиоак-

тивни материи на морето се врши во Ровињ, Риека, 
Сплит, Дубровник и Бар. 

Мостри на морска вода се собираат секојдневно, 
а определување на 90Ѕг и 137Сѕ се врши во просеч-
ните месечни мостри. 

Мостри на планктони се земаат во Ровињ ед-
наш месечно, а во другите места од став 1 на овој 
член — еднаш во два месеца. Во мострите на планк-
тони се определуваат 106Ru, 54Мп, босо, 9пЅг и 137Сѕ. 

4. Испитување на контаминацијата со радиоактивни 
материи на цврсти и течни врнежи 

Член 13 
Собирање на дневни мостри на цврсти и течни 

врнежу (дневен fal l — out) се врши во Сараево, 
Титоград, Загреб, Скопје, Љубљана, Белград, Ниш, 
Приштина и Суботица, како и во непосредна бли-
зина на местата на кои се градат или се наоѓаат во 
погон нуклеарни постројки. 

Собирање мостри на врнежи во местата од став 
1 на овој член се врши секојдневно, 24 часа, на ви-
сочина од 1 m над почвата. Земањето мостри се вр-
ш и секој ден во 7,30 h. При собирањето на мострите 
се регистрира количеството на врежните, што се ме-
ри со стандардни метеоролошки уреди. 

Член 14 
Собирањето на месечни мостри на цврсти и 

течни врнежи, (месечни fall-out) се врши во Сара-
ево, Бања Лука, Бихаќ , Ливно, Мостар, Тузла, Ти-
тоград, Загреб, Бјеловар, Дубровник, Осиек, Пула, 
Риека, Задар, Скопје, Гевгелија, Охрид, Љубљана, 
Бовец, Мурска Собота, Ново Место, Белград, Ниш, 
Заечар, Златибор. Крагуевац, Приштина, Призрен, 
Нови Сад и Суботица. 

Мострите на врнежи од став 1 на овој член се 
собираат непрекинато, на височина од 1 m над поч-
вата, така што да се добијат збирни месечни мостри 
и се мери количеството на врнежите во тенот на 
собирањето на мострите. 

Член 15 
Мерењето на вкупната бета активност на ра-

диоактивните материи во мострите од чл. 13 и 14 
од овој правилник и идентификацијата на радио-
нуклидите во тие мостри се врши на начинот про-
пишан во чл. 3 и 4 од овој правилник. г 

" Резултатите на мерењето се изразуваат во 
mCi/km2 за ден, односно во mCi/km2 за месец, а по 
можност и во pCi/1, 

Член 16 
Стронциум — 90 се определува во месечни мос-

три на врнежи собрани во Сараево, Бања Лука, 
Моетар, Титоград, Загреб, Задар, Осиек, Скопје, 
Гевгелија, Љубљана, Бовец, Ново Место, Мурска Со-
вета. Белград, Ниш, Заечар. Приштина, Нови Сад 
и Суботица. 

Резултатите на мерењето се изразуваат во 
mCi/km 2 за месец, а по можност и во pCi/1. 
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Член 17 
Цезијум — 137 се определува во месечни мостри 

на врнежи собрани во Сараево, Титоград, Загреб, 
Скопје, Љубљана, Белград, Приштина и Нови Сад, 
како и во непосредна близина на местата на кои се 
градат или се наоѓаат во погон нуклеарни постројки, 

Резултатите на мерењето се изразуваат во 
mCi 137Cs/km2 за месец, а по можност и во pCi/1. 

Баждарење на мерните инструменти се врши со 
стандардот 137Сѕ. 

Ако просечната вредност на вкупната бета а к -
тивност на радиоактивните материи во воздухот во 
текот на седум дена ја преминува границата од 
5 pCi/m3 на кое и да било место од член 2 на овој 
правилник, во месечните мостри на врнежите се 
врши идентификација на радионуклидите што го 
предизвикале таквото зголемување. 

Член 18 
Ако оправдано се претпоставува дека може да 

дојде до контаминација на воздухот со нова група 
на радионуклиди на целата територија или на дел 
на територијата на Југославија, во месечните мо-
стри на врнежите се врши идентификација на ра-
дионуклидите и кога вкупната бета активност на 
радиоактивните материи во воздухот не ја преми-
нува границата од 5 pCi/m s . 

Месечните мостри од став 1 на овој член се , 
земаат во местата од член 17 став 1 на овој пра-
вилник. 

5. Испитување на контаминацијата со радиоактивни 
материи на вода за пиење, на човечка и добиточна 

храна 

Член 19 
Испитување на контаминацијата со радиоактив-

ни материи на вода за пиење се врши со земање 
мостри на вода од водоводи што служат за снабду-
вање со вода за пиење на повеќе од 1000 жители. 

Земање мостри на вода од водоводи што слу-
ж а т за снабдување со вода за пиење на повеќе од 
100.000 жители се врши секојдневно, а мерењето на 
вкупната бета активност на радиоактивните мате-
рии се врши во просечна десетдневна мостра. 

Земање мостри на вода од водоводи што служат 
за снабдување со вода за пиење од 50.000 до 100.000 
жители и мерење на вкупната бета активност на 
радиоактивните материи с^ врши на јмалку еднаш 
во три месеци. 

Земање мостри на вода од водоводи што служат 
за снабдување со вода за пиење на 1.000 до 50.000 ж и -
тели и мерење на вкупната бета активност на ра-
диоактивните материи се врши на јмалку еднаш 
годишно. 

Земање мостри на минерални води од извориш-
та што се користат за пиење и мерење на содржи-
ната на природните радионуклиди се врши на јмал-
ку еднаш во шест месеци. 

Член 20 
Испитување на контаминацијата со радиоактив-

ни материи на вода за пиење земена од цистерни 
се врши најмалку во 1% цистерни што се наоѓаат 
на територијата на републиката, односно автоном-
ната покраина. 

Бо една од цистерните од став 1 на овој член 
земање мостри на вода се врши секојдневно, а ме-
рење на вкупната бета активност на радиоактивни-
те материи се врши во просечна десетдневна мостра,, 
Во другите цистерни определени за испитување на 
контаминацијата со радиоактивни материи, земање 
мостри на вода и мерење на вкупната бета актив-
ност, се врши на јмалку еднаш во три месеци. 

Член 21 
Во мострите земени од водоводи што служат за 

снабдување со вода за пиење на повеќе од 100.000 

жители и во мострите земени од цистерни од кои, 
во смисла на член 20 став 2 од овој правилник, мо-
стри се земаат секојдневно, се определува концен-
трацијата на 90Ѕг и 137Сѕ. Определувањето на кон-
центрацијата на 90Ѕг и 137Сѕ се врши во просечни 
месечни мостри. 

Член 22 
Испитување на контаминацијата со радиоактив-

ни материи на човечка храна се врши особено во 
следните животни намирници: млеко, месо, пчени-
ца, пченка, леб, ориз, грав, зелка, пиперка .и дома1« 
ти, јаболка, сливи, круши и грозје. 

Во мострите на животните намирници од став 
1 на овој член се определува концентрацијата на 
9пЅг и 137Сѕ, а, по потреба, и концентрацијата на 
другите радионуклиди. 

Член 23 
Испитување на контаминацијата со радиоактив-

ни материи на човечка храна се врши најмалку 
еднаш во три месеци. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, испитување на контаминацијата со радиоак-
тивни материи на млеко се врши во просечни ме-
сечни мостри земени во Сараево, Б а њ а Лука, П о -
стар, Титоград, Загреб, Задар, Осиек, Скопје, Штип, 
Љубљана, Бохинска Бистрица, Кобарид, Мурска 
Собота, Белград, Ниш, Приштина и Нови Сад. 

Ако вкупната бета активност на радиоактивните 
материи во воздухот ја преминува границата од 
5 pCi/m3 џо текот на седум дена, на кое и да било 
место од член 2 на овој Правилник, во мострите на 
млекото земени во Сараево, Титоград, Загреб, Скоп-
је, Љубљана, Белград, Приштина и Нови Сад се вр -
ш и идентификација на радионуклидите што го пре-
дизвикале таквото зголемување. 

Член 24 
Со годишната програма за испитување на кон-

таминацијата со радиоактивни материи на човечка 
храна се утврдуваат: видот на животните намирници 
и местата од к о и . се земаат мостри на одделните 
видови намирници, бројот на мострите чии испиту-
вања ќ е се вршат, начинот на земањето на мостри-
те, видовите на испитувањата и другите елементи 
што овозможуваат процена на внесувањето на ра-
дионуклидите во организмот на луѓето што живеат 
во град, односно на село. 

Член 25 
Испитувањето на контаминацијата со радиоак-

тивни материи на добиточна храна ја опфаќа хра-
ната (силажа, концентрат, сено, трева и сл.) што се 
користи за исхрана на крави, јуниња, телиња, сви-
њи, овци и живина. 

Со годишната програма за испитување на кон-
таминацијата со радиоактивни материи на добито-
чна храна се утврдуваат: местата на кои се земаат 
мостри на храна заради испитување на видот на 
храната, бројот на мострите, начинот на земањето 
на мострите и видовите на испитувањата на тие 
мостри. 

Член -26 
Испитување на контаминацијата со радиоактив-

ни материи на добиточна храна се врши најмалку 
еднаш во три месеци. Со испитувањата се опреде-
лува концентрацијата на 90Ѕг и 137Сѕ. 

Ако вкупната бета активност на радиоактивни-
те материи во воздухот ја преминува границата од 
lpCi/m3 просечно во текот на седум дена на кое и 
да било место од член 2 на овој правилник, во мос-
тпите на тревата земени од подрачјето на Сараево, 

,Титоград, Загреб, Скопје, Љубљана, Белград, При-
штина и Нови Сад, се врши идентификација на 
радионуклидите, што го предизвикале таквото зго-
лемување. 
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Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Bp. 3361/1 
11 април 1977 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 

Член 5 
Лицата што не работат со извори на јонизирач-

к и зрачења, а кои во текот на вршењето на своите 
работи повремено се изложуваат на зрачење, не сме-
ат да бидат озрачени повеќе од една третина на до-
зата на озрачувањето пропишана во член 4 на овој 
правилник. 

Член 6 
Дозите на озрачување од член 4 на овој пра-

вилник, при неутронско озрачување, се пресмету-
ваат според следната табела ' 

346. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот 
за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 54 76), Сојузниот комитет за здрав-
ство и социјална заштита пропишува. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ГРАНИЦИТЕ НАД КОИ НАСЕЛЕНИЕТО И ЛИ-
ЦАТА ШТО РАБОТОТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИ-
РАЧКИ ЗРАЧЕЊА НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ ИЗЛО-

ЖЕНИ НА ОЗРАЧУВАЊЕ 

Член 1 
Населението и лицата што работат со извори на 

јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени 
на озрачување над границите пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
Населението не смее да биде изложено на озра-

чување, надворешно и внатрешно, над 0,17 rem-и 
годишно (генетски значајна доза). 

Поединци, во средината во која живеат, не сме-
ат да бидат изложени на озрачување на целото тело 
над 0,5 rem-и годишно. 

Член 3 
Оцената на степенот н а озрачувањето на насе-

лението и на поединци се врши со мерење на. конта-
минацијата со радиоактивни материи на човековата 
средина, со мерење на степенот на озрачувањето од 
одделни извори на зрачење, со мерење на вкупната 
гама активност на човековото тело и со утврдува-
ње на радионуклидите во органите и екскретите на 
човекот, а, по потреба, и на друг соодветен начин. 

Член 4 
Лицата што работат со извори на јонизирачки 

зрачења не смеат да бидат изложени на озрачуваше 
над следните граници: ѓ 

Органи или ткива органите 

re
m

 
од

иш
но

 

1 re
m

 
тр

им
ес

еч
но

 
1 

I Целото тело, гонади, коскена 
срж, очни леќи 5 3 ' 

II Кожа, штитна жлезда 30 10 
III Шаки, подлактица стапала и 

членови 75 38 
IV Други органи и ткива 15 8 

џ) Ж е н и до 30 години живот не смеат да бидат из -
ложил на озрачување над 1,3 rem-и тримесечно 

Член 7 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, 

вкупно собраната доза на озрачување на целото те-
ло, гонадите, коскената с р ж или на очните леќи 
на лицето што работи со извори на јонизирачки 
зрачења не.смее, во текот на неговата целокупна 
работа со извори на јонизирачки зрачења, да ја 
преминува границата одредена во следниот образец: 

' D = 5 (N—18) 

во кој D ја означува дозата во геш-и, а N ги озна-
чува годините на животот. , 

Член 8 
Лицата што работат со извори на јонизирачки 

зрачења можат да бидат изложени на озрачување 
над границите од член 4 на овој правилник, ако вр-
шат: 

1) поправки и прегледи на нуклеарни постројки 
и уреди или други работи што е неопходно повреме-
но да се извршат заради одразување или користење 
на нуклеарните постројки, односно уреди; 

2) отстранување на ненадејни растројувања и 
расипувања при работата со извори на јонизирачки 
зрачења; 

3) спроведување на деконтаминација; 
4) спречување на поголеми хаварии; 
5) спасување на животот на луѓето; 
6) отстранување на непосредна опасност по ж и -

вотот или здравјето на поголем број луѓе. 
Работите од точ. 1 до 3 став 1 на овој член не 

можат да ги вршат жени до 30 години жИВОТ, како 
ниту лица кои во било кој поранешен период едно-
кратно се озрачени со доза над. пет геш-и и ако на 
почетокот на вршењето на тие работи вкупно при-
мената доза ја преминува дозата утврдена со 
образецот од член 7 на овој правилник. 

Член 9 
При вршењето на работите од член 8 став 1 точ. 

1 до 3 на овој правилник, озрачувањето на целото 
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тело, гонадите, коскената срж или очните леќи на 
лицето што ги врши тие работи не смее да ја преми-
нува границата од 12 rem-и, а при вршењето на ра-
ботите од член 8 став 1 тон. 4 до 6 на овој правил-
ник - границата од 25 rem-и. 

Вкупно с т р а н а т а доза на озрачување на лицата 
што ги вршат работите од член 8 на овој правилник, 
а кои при вршењето на тие работи се еднократно 
озрачени над 5 rem-и, односно над 12 rem-и, мора да 
се сведе на границата одредена со образецот од член 
7 на овој правилник во рок од пет години, односно 
во рок од десет години од денот на еднократното 
озрачување. 

Член 10 
Утврдувањето на степенот на изложеноста на 

озрачување се врши со филм-дозиметри или 
термолуминисцентни дозиметри кои за време на ра -
ботата ги носи секое лице што е изложено на озрачу-
вање, а, по потреба, и со други средства и постапки 
за контрола на примените дози на озрачување. 

Утврдувањето на степенот на изложеноста на 
озрачување со филм-дозиметри односно со термолу-
минисцентни дозиметри на лицата што работат со 
извори н а јонизирачки зрачења се врши еднаш ме-
сечно, а утврдувањето на степенот на изложеноста 
на озрачување на лицата од член 5 на овој правил-
ник — еднаш тримесечно. 

Член 11 
Во границите на озрачувањето пропишани со 

овој правилник не се засметуваат дозите на озра-
чување со природен фон ниту дозите на оарачува« 
ње што ги примаат лицата во текот на медицинско 
применување на јонизирачки зрачења. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист н а СФРЈ". 

Бр. 3361/2 
I I април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

здравство и социјална 
заштита, 

Зора Тоашќ, с.р. 

347. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 4 од Зако-
нот за заштита од јонизирачки зрачења („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/76), Сојузниот комитет за 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ И КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ НАД ОДРЕДЕНАТА 
ГРАНИЦА НА АКТИВНОСТ, РЕНДГЕН- АПАРАТИ 
И ДРУГИ АПАРАТИ ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЈО-
НИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЗРАЧЕЊЕТО НА ТИЕ ИЗВОРИ 

Член 1 
Пуштањето во' промет и користењето на радио-

активните материи над одредената граница на ак -
тивност, пуштањето во промет и користењето на 
рендген-апарати и други апарати што произведу-
ваат јонизирачки зрачења, како и мерките за заш-
тита од зрачењето на тие извори, се врши на на-
чинот и под условите што се пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
Како радиоактивни материи над одредената 

граница на активност, во смисла на овој правил-
ник, се подразбираат материите чија специфична 
и вкупна активност е поголема од активностите 
означени во следната табела: 

Член 3 
Во I група спаѓаат радиоактивните материи со 

мошне висока радиотоксичност, и тоа: 
90Ѕг, 2l0Po, 22eRa, «8Ra, 227Ас, 226Th, S80Th, 232Th, Th 

(природен), 231Pa, 239Pu, сите изотопи Pu, Np, Am, Cf, 
Bk, Cm. 

Во И група спаѓаат радиоактивните материи со 
висока радиотоксичност и тоа: 

22Na, 45Са, 60Со. мЅг, 31Y. l06Ru. "0mAg, 126Ј, 129Ј, 
131J, ,34Cs, 137Cs, 144Ce. 152Eu, ,5 tEus

 l 4 , l i f , 2 , 2Pb ; '07Bi, 
2ioBi, 227Th, 211 At, 223Ra, 224Ra, ^ » - ^ и , U ^природен). 

Bo III група спаѓаат радиоактивните материи со 
средна радиотоксичност, и тоа: 

7Ве, , 50, WN, 24Na, 3iSi, ЗЈР, 35S, 86C1, 42K, 47Ca, i eSe 
47 Sc, 48Sc, 48mV, 52Mn, 51Mn, 5GMn, 55Fe, 5ftFe, 57Co, 58Co 
59Ni, 63Ni, e5Ni, 34Cu, 65Zu, 69mZn, 72Ga, ^3As, 74As, 7eAs 
"As, 75Se, 82Br, 87Kr, 86Rb, 82Hb, 85Sr, 91Sr, 92Sr, 90Y, 92Y 
WY, 93Cr, 95Cr, 97Cr, 93mNb, 95Nb, 99Mo, 96Tc, 97mTc, 97Tc 
"Те, 105Ru, 105Rh, 103Pd, 109Pd, 105Ag, n t A g , l09Cd, 115mCd 
ii5Cd, 114mIn, ш Х п , 113Sn, !23Sn, ,22Sb, 124Sb, 125Sb, 125mTe 
i27mip i29«»pe tMmTe ,32Te t32J 183J 134 J 135 J l35Cs 
wees' t31Ba, '140Ba, t49Ia, 1ftflAu, 198Au, ^ A u ! 

Во IV група спаѓаат радиоактивните материи со 
ниска радиотоксичност, и тоа: 

8Н, »С, "С, ,8N, t7N, 18F, 38С1, 87Ar, 41Ar, 51Cr, 5RmCo, 
e9Cn, 7 lGe, 77Kr, 85mKr, '85Kr, 85mSr, 01fflY, 97Nb, ftRroTc, 
eemTc, 07Ru, l08mRh, 118mIn, 129Sb, 129Te, "»Ќе, 13,mXe. ш Х е , 
ш х е , i«Cs, i34»cs, 189Ba, t4 ILa, ,42La, l45Ce, 144Pr, ,45Pr, 
l 4 ePr, l wDy, 101'nOs, l89mPt, ,07mPt, 203Pb. 

Член 4 
Радиоактивните материи од член 2 на овој 

правилник можат да се користат само во посебни 
лаборатории изградени и опремени за работа со ма-
терии од соодветна специфична и вкупна актив-
ност, на начинот кој обезбедува заштита од јони-
зирачки зрачења на лицата вработени во тие лабо-
боратории. 

Радиоактивни материи можат да се користат и 
во човековата средина под условите на никој на-
чин да не се пречекори дозволената граница на оз-
рачување на човековата средина поради користење 
на радиоактивните материи. 

Радиоактивните материи чија специфична и-
вкупна активност е еднаква или помала од актив-
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ностите наведени во член 2 на овој правилник мо-
ж а т да се користат и во обични лаборатории. 

Член 5 
Лабораториите во кои се работи со отворени ра -

диоактивни материи над границата на активноста 
одредена со овој правилник, со својата локација, 
опрема (вентилација, канализација , градежни дета-
ли, мебел), видот на радионуклидите и видовите на -
работите што се намераваат да се вршат во нив, 
мораат да им одговараат на условите за работа со 
овие материи. 

Член 6 
Во лабораториите во кои се користат радиоак-

тивни материи (член 4) мора да се води посебна 
книга на евиденцијата за радиоактивните материи 
во која се внесуваат податоци за количината на на-
бавените радиоактивни материи и податоци за тоа 
откаде се набавени и за која цел се потрошени тие 
материи. 

Член 7 
Во просториите во кои се работи со отворени 

радиоактивни материи контаминацијата на ѕидови-
т е подовите, предметите, облеката и кожата на 
лицата што работат во тие простории не смее да 
ги преминува границите означени во следната та-
бела: 

Член 8 
Подвижните заштитни ѕидови, ѕидовите, вра-

тата и прозорците во просториите во кои постојано 
се наоѓаат радиоактивни материи над одредената 
граница на активност, или во кои се работи со тие 
материи, не смеат на надворешните страни да про-
пуштаат. на оддалеченост од еден метар, поголема 
доза на зрачење од 5 mR/h. 

Ако лица што работат во такви простории се 
задржуваат на оддалеченост помала од еден метар 
од ѕидот, дозата на зрачењето не смее при повре-
мено задржување да премине 5 mR/h , а при посто-
јано задржување — 2,5 mR/h. 

Член 9 
Рендген-апаратите и просториите во кои се ко-

ристат рендген-апарати мораат да им одговараат 
на -одредените услови во поглед на заштитата од 
рендгенски зраци и од висок напон на електрична-
та "струја. 

Член 10. 
Забрането е да се користат рендген-апарати за 

рекламни цели. 
Рендген-апаратите со слоб'одно пристапен висок 

напон н а електрична струја во рендгенската цевка, 
не смеат да се користат за прегледи и лекување 
ниту да се пуштаат во промет. 

Член 11 
Подвижните рендген-апарати и рендген-апара-

тите вградени во превозни средства (автомобил, ж е -
лезнички вагон и сл.), не смеат да имаат слободно 
пристапен висок напон на електрична струја. 

Член 12 
Рендген-апаратите - мораат да бидат прописно 

заземјени. 
Подот на просторијата во која е сместен стацио-

нарен рендген-апарат или делови од рендген-апа-
рат мора да биде од изолационен материјал (дрво, 
гума и сл.). 

Член 13 
Во доводните водови на електричната мрежа 

мораат да се вградуваат осигурувачи што му одго-
вараат на оптоварувањето на рендген-апаратот. 

Член 14 
Прекинувачот на мрежната електрична струја 

која го напојува рендген-апаратот мора да мy биде 
лесно пристапен на лицето што работи со рендген-
апаратот. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесу-
ва на подвижните и забарските рендген-апарати 
што се вклучуваат по пат на штекер со заштитно 
заземј ување. 

Член 15 
Во една просторија може, по правило, да бгтде 

сместен само еден дијагностички рендген-апарат 
чиј напон, на електрична струја во рентгенската 
цевка не преминува 150 kV 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во една просторија можат да се сместат две 
или повеќе рендгенски цевки, под услов електрич-
ната струја во рендгенската цевка на секој од тие 
апарати да не надминува 150 kV и ако тоа го бара 
техниката на, прегледот КОЈ ќе се врши со тој апа-
рат. 

Член 1 6 
Ако во една просторија се сместуваат повеќе 

дијагностички апарати за разни намени, со погодно 
електрично врзување мора да се исклучи можнос-
та за истовремена употреба на повеќе од еден апа-
рат. 

Член 17 
Ако рендген-апаратот кој се употребува за ле-

кување има две рендгенски цевки со кои може ис-
товремено да се работи, секоја од тие цевки мора 
да биде сместена во посебна просторија. Ако ренд-
генските цевки не можат да работат истовремено, 
можат да се см,естат и во една просторија^ Од тоа 
се изземаат апаратите к а ј кои две цевки истовре-
мено се употребуваат за озрачување на еден па-
циент. 

Член 18 
Рендген-апаратите к а ј кои напонот на елек-

тричната струја во рендгенската цевка надминува 
150 kV, а чии сите делови се заштитени од висок 
напон, мораат да бидат сместени најмалку во две 
простории. Во едната просторија се сместува коман-
д а т а маса на рендген-апаратот, а во другата про-
сторија — другите делови на рендген-апаратот. 

Рендген-апаратите чии што само одделни дело-
ви се заштитени од висок напон на електрична 
струја мораат да бидат сместени во три простории, 
Во една просторија се с,местува командната маса, 
во друга просторија — трансформаторот, а во трета 
просторија — рендгенската цевка. 

Рендген-апаратите за употреба во стопанството, 
ако се употребуваат вон посебно уредени простории, 
мораат да се постават така што, освен работниците 
што ракуваат со нив, другата средина да не биде 
изложена на зрачење. 



^IeroK, 27 мај 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27 - Страна 1241 

Член 19 
Просторијата во . која е сместен стационарен 

рендген-апарат со напон на електрична струја над 
60 kV или само дел од таков рендген-апарат со 
рендгенска цевка, мора да има широчина на јмалку 
3 m а вкупна површина најмалку 16 т 2 . 

Просторијата во која е сместен забарски ренд-
ген-апарат, односно просторијата во која е сместен 
рендген-апар,ат чиј напон на електрична струја во 
рендгенската цевка не надминува 60 kV, мора да 
има површина од на јмалку 8 т 2 . 

Член 20 
Просторијата во која е сместен дијагностички 

или тераписки рендген-апарат или дел од реидген-
-апарат со рендгенска цевка, мора да има уред за 
проветрување со најмалку четири измени на возду-
хот во текот нџ еден час или комплетен уред за 
проветрување и климатизација. 

Член 21 
Делот од рендген-апарат со рендгенската цевка^ 

без оглед на видот на рендген-апаратот и на висо-
чината на напонот на електричната струја во ренд-
генската цевка мора да се постави така што фоку-
сот на рендгенската цевка во правец на централни-
от зрак да биде оддалечена од ѕидот на простори-
јата најмалку 2 ш, а другите страни на цевката 
најмалку по 1 т , и тоа при сите можни положби 
што ги зазема цевката при користењето на ренд-
ген-апаратот. 

Член 22 
Рендгенска цевка со сопствена заштита (куќиш-

те) може да се употребува: 
1) ако куќицЈтетр во кое е сместена рендгенска« 

та цевка има отвбр само за минување на корисниот 
сион на зраци; 

2) ако куќиштето е изработено така што, кога 
апаратот работи под максимално оптоварување и 
под условите на рендгенско просветдување пр^ за -
творен отвор за минување на корисниот сноп На 
зраци, да не пропушта на оддалеченост поголема од 
1 m ЕО било кој правец доза на рендгенски зраци 
поголема од 100 mR/h за напон од 150 kV, односно 
поголема од 1 R/h за напон над 150 kV. 

Член 23 
Рендгенските зраци што се употреб5гваат во 

медицината мораат да бидат филтрирани. Филтрите 
мораат да бидат вградени врз отворот на куќиштето 
за минување на корисниот сноп на зраци, со обе-
лежен хемиски знак и обележена дебелина на ма-
теријалов од кој се^изведени. 

При преглед рендгенските зраци мораат да се 
филтрираат со филтер од алуминиум од на јмалку 
1 mm дебелина за напон на електрична струја до 
60 kV, од најмалку 2 mm дебелина за напон на 
електрична струја од 60 до 100 kV и од 3 до 4 mm 
дебелина за напон на електрична струја од 100 до 
125 kV, а со филтер од бакар од најмалку 0.3 mm 
дебелина за напон на електрична струја над 125 kV. 

Рендгенските зраци што се употребуваат за 
просветлување при хируршки и ортопедски t з а ф а -
ти мораат да бидат филтрирани со филтер од на ј -
малку 3 mm дебелина. 

Во дебелината на филтерот се засметува и си-
лата на филтрирањето на стаклото на рентгенската 
цевка, пресметана во вредноста на дебелината па 
ал.уминиумот или бакарот. 

Член 24 
Врз рендген-апаратите што се употребуваат за 

лекување, филтрите мораат да бидат видно обеле-

жени така што хемискиот знак и дебелината на 
материјалот од кој се произведени да се гледаат од 
местото што се наоѓа покрај командната маса. 

Член 25 
Статутот на рендген-апаратот кој сет употре-

бува за преглед мора да има екран, скутник од 
оловна гума под екранот и параван за лекарот. 

Екранот мора да биде од оловно стакло и да 
има големина најмалку 35,6 X 35,6 cm. Помеѓу екра-
нот и неговата рамка не смее да постои можност за 
минување на рендгенските зраци. 

Стаклото врз екранот к а ј рендген-апаратите к а ј 
кои напонот на електрична струја во рендгенската 
цевка при просветлување не надминува 75 kV мора 
да има заштитна сила на олово од на јмалку 1,8 mm 
дебелина, а над 75 до 100 kV - 2 m m оловен екви-
валент. За напони поголеми од 100 kV заштитната 
сила на ова стакло треба да се зголеми за секој 
киловат со најмалку 0,01 m m дебелина на олово. 

Врз уредот за нишането снимање не треба да се 
зголемува еквивалентот на оловото врз екранот, ако 
напонот на електричната струја при снимањето не 
надминува 135 kV. 

Скутникот под екранот мора да биде составен 
од најмалку три надолжни дела и нивните внат-
решни рабови мораат да се п р е к о п у в а а т најмалку 
по 1 cm. Скутникот мора да биде од иста широчина 
како и екранот, а должината најмалку 40 cm. 

При просветлување, скутникот мора да има за-
штитна сила на олово од на јмалку 0,2 mm дебелина 
за напон на електрична струја во рендгенската« 
цевка до 75 kV, а на јмалку 0,5 mm дебелина — за 
напон на електрична струја во рендгенската цевка 
од 75 до 100 kV. 

При просветлување кон стативот мора да се 
постази заштитна столица за лекарот која мора да 
има заштитна сила на олово од најмалку 0,7 mm 
дебелина. 

Член 26 
Оддалеченоста на фокусот" на рендгенската цев-

ка од лицето над кде се врши просветлување мора 
да изнесува најмалку 35 cm. 

Тубусот на рендген-апаратот за снимање заби со 
10 и повеќе милиампери и 60 и повеќе kV, мора 
да обезбеди најмалку 17 cm растојание фокус — 
кожа. 

Прстенот врз цевката на рендген-апаратот за 
снимање заби со. 50 кУ и 7 милиампери смее да 
овозможи озрачено поле врз кожата на јмалку до 6 
cm во ди,јаметар. 

Член 27 
Ако командната маса се наоѓа во просторијата 

во која е сместена рендгенската цевка, мора да биде 
заштитена со параван или со кабина. Параванот 
мора да има височина од на јмалку 200 cm, а од по-
дот може да биде оддалечен најмногу до 10 cm. 
Ширината на параванот . мора да биде на јмалку 
135 cm, 

Параванот, односно кабината не смее да про-
пушта на страната кон командната маса доза на 
рендгенски зраци поголема од дозата што е пропи-
шана за лицата што работат со извори на јонизи-
рачки зрачења. 

Член 23 
. Рендген-апаратот за флуорографски снимања 

мора да има кабина за лицата што се снимаат. 
Кабината мора да биде опремена со уред за 

автоматски прекин на електричната струја, кој оне-
возможува вклучувања на рендген-апаратот ако 
вратата од кабината не е затворена. 
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Ѕидовите од кабината не смеат да пропуштаат 
дози на рендгенски зраци поголеми од 5 mR/h до 
работното место на рендген-техничарот. 

Член 29 
Рендген-апаратот за п р о с в е т у в а њ е материјали 

во индустријата мора да биде сместен во две про-
стории. Во една просторија се сместуваат рендген-
ската цевка и масата за испитување на материјали 
со уредот за автоматско поместување На материја-
лот ко ј се п р о с в е т у в а , а во другата просторија -
командната маса, оловното стакло или оптичкиот 
систем за набљудување на екранот. 

Ѕидовите од просторијата не смеат да пропуш-
таат врз своите надворешни површини доза на 
рендгенски зраци поголема од 2 mR/h. 

Член 30 
Стационарен рендѓен-апарат кој се употребува 

за лекување или испитување на материјали, мора 
да има уред за автоматски прекин на електрич-
ната струја при секое отворање на вратата од про-
сторијата во ко ја се наоѓаат рендгенските цевки. 

. За време на употребата на подвижните рендген« 
-апаратц во индустријата мора со погодни гранични 
знаци да се обележи зоната на рендгенските зраци. 

Член 31 
Рендген-апаратот што се употребува за кри-

сталографија мора да има автоматска завеса ко ја 
овозможува работа на рендген-апаратот без соод-
ветни тубуси. 

Член 32 
Лицата што работат со рендген-апарати мораат 

да бидат снабдени со исправни заштитни средства 
(скутник и нараквици). 

Заштитниот скутник мора да го покрива лицето 
што го носи, од клучните коски до половината на 
потколеницата, да ги опфати страните од колкови-
те и ,да има заштитна сила на олово од најмалку 
0,2 mm дебелина. 

Заштитните нараквици мораат да имаат посе-
бен простор за секој прст и да допираат неколку 
сантиметри под лактите, како и да имаат зашти-
тна сила на олово од најмалку 0,2 mm дебелина. 

Член 33 
При вршењето на пиелографија или хистеро-

салпинографија мораат да се употребуваат длабин-
ски завеси или тубуси кои допираат до кожата од 
лицето што се снима, ако тоа не се врши под кон-
трола на просветлување со нишането снимање. 

При брзо сериско снимање со апарати за ,авто-
матски транспорт на филмови, контрастни средства 
мораат да се впрскуваат само со соодветни уреди 
за впрскување. 

Член 34 
При п р о с в е т у в а њ е на желудникот или црева-

та, лекарот мора да има направа за палпирање (ди-
ети«,ктор) или тубус за компресија. Палпирање не 
смее да се врши со незаштитена рака. 

При просветлување или снимање на деца, стари 
или истоштени лица, се употребуваат, по правило, 
специјални помагала за придржување ^на тие лица, 
кои овозможуваат правилен преглед, а исклучуваат 
можност на изложување на медицинскиот персонал 
на рендгенеко зрачење. 

Член 35 
Организациите на здружениот труд што употре-

буваат рендген-апарати за лекување мораат, освен 

пропишаните заштитни средства и мерните инстру-
менти, да имаат и апарат за мерење на дозата на 
рендгенските зраци (дозиметар). 

Член 36 
Организациите на здружениот труд што кори-

стат рендген-апарати се должни да обезбедат по-
времен преглед на рендген-апаратите, заштита од 
електрична струја со висок напон и рендгенски 
зраци, како и преглед на мерните инструменти и 
заштитните средства. 

Преглед на рендген-апаратите што се употребу-
ваат за лекување, п р о с в е т у в а њ е , снимање, односно 
преглед на материјали, како и преглед на исправ-
носта на мерните инструменти и заштитните сред-
ства мора да се врши на јмалку еднаш годишно. 

Член 37 
Лицето што постојано работи со рендген-апара-

ти не смее да биде целосно или делумно изложено 
на примарен сноп на рендгенски зраци, не смее да 
придржува лице над кое се врши п р о с в е т у в а њ е , 
снимање или лекување и не смее да придржува 
касети со филмови или други предмети при сни-
мање. 

Член 38 
Преглед или лекување со рендген-апарати мора 

да се врши на начинот и под условите, кои оне-
возможуваат лицето што се прегледува или се ле-
кува да биде непотребно изложено на примарен 
сноп на рендгенски зраци или на" секундарно зра-
чење. 

Член 39 
Лицата што се прегледуваат или се лекуваат 

со рендген-апарати, мораат да бидат заштитени со 
заштитни средства (скутник, суспензориум и др.), 
ако употребата на таквите средства не го попречува 
правилното вршење на прегледот или лекувањето 
Тие средства мораат да имаат заштитна сила на 
олово од на јмалку 0,5 m m дебелина. 

При спроведувањето на заштитните мерки, мора 
да се обрне особено внимание на заштитата на ј а ј -
чниците, семеникот и крвотворните органи. 

Член 40 
Рендгенски преглед на деца, младина и бремени 

ж е н и се врши само врз основа на неопходни меди-
х цински индикации и, по правило, со снимање. 

Систематски рендгенски преглед се в р т а т само 
со флуорограф или со снимање на белите дробови. 

Член 41 
Одредбите од овој правилник што се однесуваат 

на прегледот и лекувањето со ренген-апарати, на 
заштитата на лицата што работат со рендген-апа-
рат и на водењето на евиденции, согласно ќе се 
применуваат и во ветеринарството, како и при ко-
ристењето на рендген-апарати за други цели. 

Член 42. . -
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ14. 

Бр. 3361/3 
11 април 1977 година 

' Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 
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348. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 5 од Зако-
нот за заштита од јонизирачки зрачења („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 54/76), Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОВРЕМЕНИТЕ МЕРЕЊА НА СТЕПЕНОТ НА 
ИЗЛОЖЕНОСТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА, ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ-
ТО НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА РАБОТНАТА 
СРЕДИНА И ЗА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА ИСПРАВ-
НОСТА НА МЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И НА ЗА-

ШТИТНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Повремените мерења на степенот на изложено-

ста на ^ работните места на јонизирачки зрачења, 
проверувањето на контаминација на работната сре-
дина и проверувањето на исправноста на мерните 
инструменти и на заштитните средства што се ко-
ристат при работата со извори на јонизирачки зра -
чења, се вршат во роковите и на начинот пропи-

л е н со овој правилник. 

Член 2 
На работните места на кои се работи со извори 

на јонизирачки зрачења се вршат повремени мере-
ња на степенот на изложеноста на тие места на 
јонизирачки зрачења и проверување на контами-
нацијата на работната средина и тоа: 

1) на работните места и на работната средина 
во која се работи со отворени извори што содржат 
радиоактивни материи со висока токсичност — н а ј -
малку еднаш во шест месеци, а на работните места 
и на работната средина во која се работи со други 
отворени извори ца јонизирачки зрачења — н а ј -
малку еднаш годишно; 

2) на работните места и на работната средина 
во која се работи со затворени извори што содржат 
радиоактивни материи или со рендген-апарати -
на јмалку еднаш годишно, а со бетатрони, неутрон-
ски и други генератори — најмалку еднаш во шест 
месеци; 

3) на работните места и на работната средина 
во нуклеарни е л е к т р а н а во лаборатории за работа 
со високи активности на радиоактивни материи, во 
објекти за чување, обработување и конечно сместу-
вање на радиоактивни отпадни материи, како и на 
работните места и на работната средина во која се 
работи со нуклеарни реактори, акцелератори, пос-
тројки за преработка.на радиоактивни руди и дру-
ги нуклеарни суровини, озрачени горива и фисио-
ни продукти 'и со други нуклеарни постројки — 
најмалку еднаш во шест месеци. 

Член 3 
Проверување на контаминацијата на лицата 

што работат со отворени извори на јонизирачки 
зрачења, се врши, и тоа: 

1) на надворешната контаминација — со непо-
средно мерење врз кожата; 

2) на внатрешната контаминација — по по-
треба. 

Член 4 
Проверување на контаминацијата во работната 

средина во која се работи со отворени извори на 
јонизирачки зрачења, се врши: 

1) со испитување на воздухот — најмалку едно 
мерење во секоја просторија односно на место на 
секоја работна операција во рудник на уран, на 

височина од 1,5 m од површината на која се наоѓа 
работникот; 

2) со испитување на предметите (работните ма-
си, лабораториската опрема и сл.) — најмалку едно 
мерење на еден т 2 ; 

3) со испитување на подовите, ѕидовите и тава-
ните од просториите — на јмалку едно мерење . на 
површина од 2 т 2 до 50 т 2 , зависно од големината 
и намената на просториите. 

Член 5 
Проверување на контаминацијата во смисла на 

чл. 3 и 4 од овој правилник се врши според мето-
дите што им одговараат на најактивните и на јток-
сичните радионуклиди со кои се работи. 

Член 6 
Проверување на сноповите на зрачењето од 

изворите што се користат за терапевтски цели во 
медицината се врши на јмалку еднаш во шест ме-
сеци. 

Член 7 
Проверување на исправноста на мерните ин-

струменти се врши, и тоа: 
1) на инструментите со кои се мерат медицин-

ско-терапевтски дози — двапати годишно; 
2) на инструментите со кои се мерат дози во 

секундарното поле на зрачењето — еднаш годишно; 
3) на инструментите со кои се контролира кон-

таминацијата на лица, работни простории, лични и 
други заштитни средства и опрема за работа -
еднаш годишно; 

Проверување на исправноста на мерните инс-
трументи од став 1 на овој член се врши и по се-
која извршена поправка на мерните инструменти. 

Проверување на исправноста на мерните ин-
струменти со кои: 

1) се мерат медицинско-терапевтски дози, се 
врши со точност од на јмалку 5%; 

2) се мерат дози во секундарното поле на зра-
чење, се врши со точност од 10%, а на стилодози« 
метар — со точност од 200/о; 

3) се контролира контаминацијата на работните 
простории и на заштитните средства за работа и 
надворешната контаминација, на лицата, «e врши 
со точност од 200/о. 

Во атестот за исправноста на мерните инстру-
менти од став 1 на овој член се наведува методата 
според која е извршено баждарењето на тие ин-
струменти. 

Член 8 
Проверување на исправноста на заштитните 

средства што се користат при работата со рендген-
апарати и со други затворени извори на јонизира-
чки зрачења се врши на јмалку еднаш годишно. 

Проверување на исправноста на средствата за 
лична заштита во постројки, уреди и објекти од 
член 2 точка 3 се врши истовремено кога и повре-
мените мерења од член 2 на овој правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 3361/4 
11 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

здравство и социјална 
заштита, 

Зора Томиќ, с. р. 
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349. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 7 од З а -
конот за заштита од јонизирачки зрачења („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/76), Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСЛОВИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА 
ЛИЦАТА ШТО МОЖАТ ДА РАБОТАТ СО ИЗВО-

РИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Член 1 
Со извори на јонизирачки зрачења можат да 

работат лицата што имаат стручна подготовка и ги 
исполнуваат здравствените услови пропишани ео 
овој правилник. 

Член 2 
Со рендген-апарати што се користат за прегле-

ди и лекувања (дијагностика и терапија) во меди-
цината, -можат да работат лекарите специјалисти за 
рендгенологија. 

Со рендген-апарати што се користат за дијагно-
стика во медицината и во ветеринарството можат 
да работат, во рамките на својата специјалност, и 
лекари специјалисти од други гранки на медицината 
други - лекари и стоматолози, односно ветеринари 
што се оспособени за работа врз рендгенска д и ј а -
гностика и ,за спроведување на заштитата од јони-
зирачки зрачења. 

Со рендген"апарати можат да работат лица што 
имаат виша или средна стручна подготовка од р а -
диолошка насока, а со рендген-апарати за снимање 
заби — и забари, забни асистенти и забни технича-
ри што имаат докази дека се оспособени за работа со 
рендген-апарати. 

Член 3 
Со затворени извори на ј(^низирачки зрачења што 

се користат за лекување во медицината м о ж а т ' да 
работат лекари специјалисти за рендгенологија, ле -
кари од други специјалности што се оспособени за 
работа со извори на јонизирачки зрачења и лица 
што имаат виша или средна стручна подготовка од 
радиолошка насока. 

Член 4 
Со рендген"апарати и други затворени извори 

јонизирачки зрачења што се користат за научноис-
тражувачка работа, за испитување материјали и за 
други цели во индустријата и во други стопански 
гранки, како и во индустриското производство на 
рендген-апарати, на местата што се изложени на 
јонизирачки зрачења можат да работат лицата од 
член 2 на овој правилник, лицата што во текот на 
школувањето сe оспособиле за работа со рендген-
-апарати, односно со други затворени извори на јо-
низирачки зрачења, како и лицата што со ^дополни-
телно образование стручно се оспособени за работа 
со тие извори и што имаат доказ дека се стручно 
оспособени за вршење на тие работи. 

Член 5 
Со радиоактивни материи над границата на а к -

тивноста одредена со посебни прописи, што претста-
вуваат отворени извори на јонизирачки зрачења, 
можат да работат лица што имаат доказ дека, во 
текот на школувањето или со дополнително, обра-
зование, стручно се оспособени за работа со тие ,из-
вори. 

Член 6 
Лицата што работат во нуклеарни електрана на 

нуклеарни реактори, на акцелератор^ во лаборато-
рии за работа со радиоактивни материи сQ висока 

активност, на постројки што служат за преработка 
на радиоактивни руди, нуклеарни суровини, озраче-
ни горива и фисиони продукти, во објекти за чува -
ње, обработување и конечно сместување на радио-
активни отпадни материи, како и во други нукле-
арни постројки, покрај стручната подготовка потреб-
на за вршење на одредени работи во тие постројки, 

»уреди и објекти мораат да ги познаваат основите на 
заштитата на човекот и човековата средина од јони-
зирачки зрачења и мерките за заштита во врска со 
работите што ги вршат и да имаат доказ за тоа. 

Степенот на познавањето на основите и мерките 
за заштита од јонизирачки зрачења се утврдува за 
лицата од став 1 на овој член зависно од видот и 
степенот на школската подготовка, како и од видот 
и природата на работите што ги вршат тие лица. 

Член 7 
Лицата што вршат работи на заштита од јони-

зирачки зрачења мораат да ја имаат школската под-
готовка што е предвидена за вршење работи во об-
ласта на заштитата и што во текот ,на школувањето 
и со дополнително образование се дспособени да вр-
шат работи на заштита од јонизирачки зрачења на 
човекот и човековата средина. 

Член 8 
Со извори на јонизирачки зрачења на смеат да 

работат: 
1) лица што имаат заболувања на хематопоет-

ските органи, малигни заболувања или заболувања 
на очната леќа (катаракт); 

2) лица што имаат промени врз кожата предиз-
викани со јонизирачки зрачења; 

3) лица што боледуваат од тешки растројувања 
на ендокрините жлезди, потешки нервни или ду-
шевни заболувања или еволутивна туберкулоза. 

Со уран или уранови соединенија не смеат да 
работат ниту лица што имаат заболување на бубре-
зите. 

Член 9 
Здравствениот преглед на лицата пред стапува-

ње на работа со извори на јонизирачки зрачења оп-
ф а ќ а особено: 

1) општ К Л И Н И Ч К И преглед; 
2) хематолошки анализи; 
3) преглед на очната леќа; 
4) гинеколошки преглед — за жени , 
5) радиографија на јбелите дробови; 
6) функционално испитување на бубрезите - за 

лицата што ќе работат со уран и со уранови соеди-
ненија. 

Член 10 
Здравствениот преглед на лицата во текот на ра-

ботата со извори на јонизирачки зрачења оп-
ф а ќ а особено: 

1). општ К Л И Н И Ч К И преглед; 
2) хематолошки анализи; 
3) преглед на очната леќа; 
4) испитување на целуларните елементи на спу-

тумот, радиографија на беливе дробови, спирометри-
ски и аудиометриски испитувања — за работниците 
во рудниците на уран; 

5) радиотоксиколошки испитувања — за работ-
ниците што работат со отворени извори на јонизи-
рачки зрачења со висока радиотоксичност и за ра-
ботниците во рудниците на уран со поголем експо-
зиционен стаж од пет години, и ако примиле повеќе 
од 6WLM (месечно работно ниво на озрачувањето на 
работниците) во текот на годината: 

6) и с и п у в а њ е на бинуклеарните лимфоцити; 
7) капилароскопски испитувања за работниците 

изложени на X и гама зрачење; 
8) испитување на хромозонските аберации во 

лимфоцитите; 
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9) испитување на вкупната гама активност на 
човековото тело. 

Член 11 
Здравствените прегледи и испитувања предвиде-

ни во член 10 на овој правилник се вршат, и тоа: 
1) прегледите и испитувањата од трн. 1 до 5 на 

тој член — најмалку еднаш годишно; 
2) прегледите и испитувањата од точ. 6 и 7 на тој 

член — еднаш во две години; 
3) испитувањето од точка 8, на тој член — се 

врши: 
— во првата година на работата со извори на 

јонизирачки зрачења и секоја петта година ако 
вкупната примена доза на озрачување за пет години 
била над 5 rem-и, односно над 10 rem-и за работни-
ците што работат во нуклеарни електрани и други 
нуклеарни постројки; 

— ако кумулативното озрачување на работни-
ците во рудниците на уран за пет години биде над 
30 WLM; 

— ако работник биде озрачен еднократно со до-
за поголема од 5 rem-и; 

4) испитувањето од точка 9 на ТОЈ член — на 
барање од лекар. 

Член 12 
Лицата што се подложуваат на здравствени пре-

гледи пред стапувањето на работа и во текот на рабо-
тата со извори на јонизирачки зрачења (чл. 9 и 10) 
треба да го имаат следниот хематолошки наод: 

број на белите крвни зрнца 
полиморфонуклеари 
лимфоцити 
бинуклеарни лимфоцити 

хромозонски аберации во 
лимфоцитите 

број на црвените крвни 
зрнца: 
за мажи 
за жени 
индекс на боењето 
број на тромбоцитите 

Член 13 
Организацијата на здружениот труд веднаш ги 

упатува на лекарски преглед лицата за кои ќе се 
утврди дека при работата со извори на јонизирачки 
зрачења се озрачени по целото тело над 5 rem-и во 
текот н а една година. Тие лица можат натаму да ра -
ботат со извори на јонизирачки зрачења само ,под 
условите што ќе ги одреди лекар. 

Член 14 
Солизвори на јонизирачки зрачења можат да ра-

ботат лица што се оспособени да работат со извори 
на јонизирачки зрачења во согласност со прописите 
што важеле до денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Со рендген-апарати можат да работат лица што 
до денот на влегувањето во сила на овој правилник 
започнале четиримесечен курс на рендген-техника 
и заштита, ако го завршат со успех. 

Член 15 
Лицата што на денот на влегувањето во сила на 

овој правилник ќе се затечат на работа со извори 
на јонизирачки зрачења^ односно на работи на за -
штита од јонизирачки зрачења, а во поглед на струч-
ната оспособеност не ги исполнуваат условите про-

пишани со овој правилник, се должни да прибават 
докази за стручната оспособеност во рок од две го-
дини од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3361/5 
11 април 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, с. р. 

4.000 до 9.000 
45 до 75% 
20 до 45% 

до 3 на 10.000 леу-
коцити 

до двојна просеч-
на вредност за 
населението 

3,800.000 до 5,500.000 
3,500,000 До 5,000.000 

0,9 до 1,1 
на јмалку 150.000 
(според Cristian« 
sonu) 

350. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 9 од Законот . 

за заштита од јонизирачки зрачења („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/76), во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи и со Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот 
комитет за здравство и социјална заштита пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИСПУШТАЊЕ, 
ЧУВАЊЕ, ОБРАБОТУВАЊЕ И КОНЕЧНО СМЕ-

СТУВАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДНИ 
МАТЕРИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Испуштање, чување, обработување и конечно 

сместување на радиоактивни отпадни материи во 
цврста, течна и гасовита состојба, се врши на начи-
нот и под условите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Под цврсти радиоактивни отпадни материи, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат матери-
ите во цврста агрегатна состојба што содржат радио-
активни супстанции, ако нивната специфична актив-
ност (ц Ci/g) е сто пати поголема од средната го-
дишна максимално дозволена концентрација во во-
да за пиење, што е пропишана за поединци што не 
работат со извори на јонизирачки зрачења, под ус-
лов периодот на полураспадот на радионуклидите 
да е пократок од 60 дена, односно ако нивната спе-
цифична активност е десет пати поголема од таа 
концентрација, под услов периодот на полураспа-
дот на радионуклидите да е подолг од 60 дена. 

Под максимално дозволени концентрации на 
радионуклиди во вода за пиење, за поединци што 
не работат со извори на јонизирачки зрачења, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат нормите 
содржани во препораките на Меѓународната коми-
сија за заштита од зрачења (ICRP). 

Под течни радиоактивни отпадни материи, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат отпад-
ните течности чија специфична активност е пого-
лема од максимално дозволените концентрации на 
радионуклидите во вода за пиење, за поединци што 
работат на извори на јонизирачки зрачења. 

Под гасовити радиоактивни отпадни материи, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат отпад-
ните радиоактивни гасови и гасовите што се конта-
минирани, ако моментно или кумулативно можат 
да контаминираат кој и да било дел од човековата 
средина над максимално дозволените граници. 
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II. ИСПУШТАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБРАБОТУВАЊЕ И 
КОНЕЧНО СМЕСТУВАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДНИ МАТЕРИИ 

1. Цврсти радиоактивни отпадни материи 

Член 3 
Собирање и чување на цврсти радиоактивни 

отпадни материи се врши одвоено од други материи. 

Член 4 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што ќе 

настанат во работниот процес се собираат во метал-
ни контејнери во кои се вложени вреќи од пласти-
чни маси. 

Кога вреќите ќе се наполнат или кога јачината-
на дозата на зрачењето ќе достигне 2,5 mR/h , вре-
ќите се обележуваат со соодветни знаци за пред-
упредување и се однесуваат на местото определено 
за одложување, односно привремено чување. 

Ако поради технолошка постапка или од други 
оправдани причини не може да се постапи според 
одредбата на став 2 од овој член, се преземаат по-
себни мерки за заштита со кои се обезбедува лицата 
што работат на тие работи да не бидат изложени, 
на озрачување над пропишаната граница. 

Член 5 
Контејнерите во кои се чуваат цврсти радиоак-. 

тивни отпадни материи мораат цврсто да се затво-
раат. Внатрешната површина на контејнерите мора 
да биде мазна и изработена од материјал што овоз-
можува евентуална обработка со раствори за декон-
таминација. 

Контејнерот во кој се чува цврста радиоактивна 
отпадна материја, а чија вкупна (бруто) тежина , е 
поголема од 50 kg, мора да биде снабден со помагала 
за носење и вршење на механички манипулации. 

Член 6 
Јачината на дозата на зрачење на контејнерот 

во кој се спакувани цврсти радиоактивни отпадни 
материи заради одлежување или чување до конеч-
ното сместување, не смее да биде поголема од 
200 mR/h, мерено контактно или 10 mR/h, мерено на 
растојание од еден метер од површината на кон-
тејнерот. 

Јачината на дозата на зрачењето надвор од 
складот мора да ги задоволува општите норми за 
заштита од зрачење. 

Член 7 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што по-

ради својата тежина, облик или јачина на дозата 
на зрачењето не можат да се собираат во контејне-
ри, се собираат одвоено и се сместуваат така што да 
се обезбедени пропишаните услови за заштита од 
јонизирачки зрачења. 

,Член 8 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што 

содржат алфа емитери се собираат во вреќи од плас-
тична маса, што се вложуваат во метални контеј-
нери. Наполнетите вреќи се затвораат и привреме-
но се чуваат во херметички затворени контејнери, 
одвоено од други цврсти радиоактивни отпадни ма-
терии. 

Контејнерите во кои се чуваат цврсти радиоак-
тивни отпадни материи што содржат алфа емитери 
мораат да бидат посебно означени. 

Член 9 
Струганки и прав од метален неозрачен уран се 

собираат одвоено од други цврсти радиоактивни от-

падни материи. Тие отпадоци се собираат во метал-
ни контејнери во кои е налеано минерално масло, 
така што да мораат да бидат целосно потопени. 

Член 10 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што со-

држат биолошки отпаден материјал (трупови на 
животни врз кои се вршени испитувања) се паку-
ваат во вреќи од пластична маса или се потопу-
ваат во формални. Времето на чувањето на такви-
те материи во вреќи од пластична маса може да 
изнесува најдолго три дена, по што конечно се от-
странуваат во согласност со одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 11 
Местото на кое се чуваат, обработуваат или ко-

нечно сместуваат цврстите радиоактивни отпадни 
материи се смета како забранета радијациона зона 
во која не е дозволен пристап на неовластени ли-
ца, како и на добиток. Таа зона мора да биде за -
градена и обележена со соодветни знаци за преду-
предување, 

Во близината на местото на кое се чуваат ^ или 
конечно сместуваат цврсти радиоактивни отпадни, 
материи не смеат да се држат запаливи, експло-
зивни или други материи што би можеле да ја зго-
лемат опасноста од контаминација на човековата 
средина. 

Член 12 
Објектите во кои се чуваат или конечно смес-

туваат цврсти радиоактивни отпадни материи мо-
раат да бедат изработени така што да обезбедат 
заштита на човековата средина од зрачење и кон-
таминација над дозволените граници. 

Член 13 
Сите работи во забранетите радијациони зони 

се вршат со задолжителна дозиметриска контрола 
и со преземање мерки за заштита од зрачење (ог-
раничување на времето на престојот, применување 
на лични заштитни средства и на заштитни екрани, 
работа на растојание и -сл. 

Член 14 
Конечно сместување на цврсти радиоактивни 

отпадни материи може, зависно од видот и начинот 
на обработката, да се врши во отворени и затворе-
ни простори и објекти само на такви места и под 
услови што обезбедуваат заштита на човековата 
средина од јонизирачки зрачења. 

Член 15 
Цврстите радиоактивни отпадни материи во 

облик на струганки од метален уран привремено се 
чуваат потопени во масло, најдолго три дена, а по-
тоа мораат да се претворат во облик погоден за 
сместување и чување. 

Ако радиоактивните отпадни материи од став 
1 на овој член натаму се користат^ или преработу-
ваат, нивното чување во контејнери со масло не 
смее да трае подолго од два месеца и контејнерите 
не смеат херметички да се затворат. 

Контејнерите со струганки од метален уран се 
'чуваат на пристапно место со добра циркулација 
на воздух. Контејнерите треба да се сместени во 
посебни боксови изградени од тули или бетон, а 
во секој бокс не смее да има повеќе од 5 контејне-
ри. Температурата на секој бокс мора секојдневна 
да се контролира. 

Член 16 
Рудните јаловиини во рудници на уран, како и 

другите радиоактивни јалОВИНИ, не смеат да се по-
ставуваат на места од кои на ко ј и да било начин 
можат да ја загрозат човековата средина. 
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Организацијата на здружениот труд што има 
радиоактивна рудна јаловина е должна да ги пре-
земе сите потребни мерки за заштита од зрачење и 
контаминација на човековата средина. За таа цел 
бреговите од наеипаната јаловина се покриваат со 
слој на непропустлива глина или друг Соодветен 
материјал, при обезбедување дренажа на атмосфер-
ските врнежи. 

Ро околината на таквите брегови на јаловина 
треба да се насадат појаси на растенија за да се 
спречи распростирањето на прав, и однесувањето 
на на силениот материјал во случај на поплави. 

Мерките од овој член ќе се применуваат и врз 
цврстите радиоактивни отпадни митерии што наста-
нуваат во погони за преработка на уран. 

Член 17 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што 

настануваат со преработка на други отпадни радио-
активни материи, се собираат во контејнери и се 
пре.несуваат во складови за чување или конечно 
сместување на цврсти радиоактивни отпадни ма-
терии. 

2. Течни радиоактивни отпадни материи 

Член 18 
Секоја течност што може да биде контаминира-

на со радиоактивни материи над границите опре-
делени во член 2 од овој правилник подлежи на ме-
рење и контрола. 

Секое место на кое може да настане течна ра-
диоактивна отпадна материја, мора да биде опреме-
но за нејзино непосредно прифаќање, односно соби-
рање. 

Член 19 
Според специфичната активност, течните радио-

активни отпадни материи при собирањето се распо-
редуваат: 

1) на нискоактивни, од 10—2 ft Ci /ml; 
2) на средноактивни, над 10—2 до 102 ц Ci/ml; 
3) на високоактивни, над 102 џ Ci/ml. 

Член 20 
Кога количеството н а течните нискоактивни от-

падни материи постојано преминува 200 1/ден, а 
СРЕдноактивните ИЈЈИ високоактивните материи —100 
1/ден, од изворот до собирните," односно п р и ф а т -
ните резервоари се поставува специјален канализа-
ционен систем. Во другите случаи местата на кои ќ е 
настанат такви материи мораат дѕ^ имаат погодни 
приф-атни садови. ^ 

Член 21 
Специјалниот канализационен систем за одвод 

на течни радиоактивни отпадни матриии мора да би-
де затворен. Изборот на материјалите за изградба 
на овој си саем мора да/ биде приспрсобен кон ,особи-
ните ,на сите видови течни радиоактивни м^териии, 
што втасуваат или можат да втасаат во тој канали-
зационен систем.. 

Член 22 
Специјалниот канализационен систем за одвод 

на течни радиоактивни отпадни материи, мора да 
биде изграден така што евентуалните разлевања да 
можат брзо да се отстранат, а течноста што ќе ис-
тече да може лесно и брзо да се собере. Тој канали-
зационен систем мора да биде пристапен за преглед 
и контрола. 

Член 23 
Деловите на специјалниот канализационен си-

стем, вклучувајќи ги и резервоарите што се наоѓаат 
во р а б о т и т е простории, мораат да бидат заштитени 

така што јачината на дозата на зрачењето да не смее 
да биде поголема од дозата дозволена за работната 
средина. 

Другите делови на специјалниот канализационен 
систем мораат да бидат поставени така што да ги 
задоволуваат општите норми за заштита од зрачење. 

Специјалниот канализационен систем за одвод 
на течни радиоактивни отпадни материи мора да би-
де видно обележен. 

Член 24 
За собирање на нискоак,тивни течни радиоак-

тивни отпадни материи можат да се употребуваат 
соодветни преносни садови од пластична маса СО 
затворач, или од некој друг погоден тешко кршлив 
материјал отпорен спрема хемикалии. Зафатнините 
на тие садови н е можат да бидат поголеми од 100 
литри. Садовите поголеми од 50 литри мораат да 
имаат помагала за носење и ракување. 

Садови ге од став 1 на овој член се пренесуваат 
на собирното место, под услов јачината на дозата 
на зрачењето на растојание од еден метар да не пре-
минува 10 mR/h . 

Наполнетите и добро затворени садови се обеле-
жуваат на пропишаниот начин. 

Член 25 
Средноактивните и високоактивните течни ра-

диоактивни отпадни материи кои ги има помалку од 
100 литри се собираат во контејнери што се состо-
јат од внатрешен сад (направен обично од не'рѓосу-
вачки четик) и заштитен оклоп. 

Типот и материјалот на контејнерите од став 1 
на овој член зависи од степенот на активноста, хе-
мискиот состав и количеството на тековната радио-
активна отпадна материја како и од траењето на 
сместувањето. 

Дебелината на заштитниот оклоп на контејнери-
те од став 1 на овој член мора да биде толкава што ј а -
чината на дозата на зрачењето на растојание од 1 m 
да не биде поголема од 10 m R / h . 

Контејнерите од став 1 на овој член мораат 
херметички да се затворат. 

Член 26 
За собирање на високоактивни течни радиоак-

тивни отпадни материи, к а ј кои доаѓа до создавање 
на топлина и гасови, се употребуваат специјални 
контејнери што обезбедуваат соодветна 'заштита од 
контаминација на човековата средина. 

Член 27 
Течните радиоактивни отпадни материи со к р а -

тко живечки радионуклиди привремено се сместу-
ваат и чуваат од транспорт или обработка, на начи-
нот што обезбедува соодветна заштита од контами-
нација на човековата средина. 

Член 28 
Во поглед на јачината на дозата на зрачењето 

од контејнерите во кои течните радиоактивни мате-
рии привремено се сместени, како и во поглед на 
јачината на дозата на зрачењето, надвор од складот, 
се применуваат одредбите на член в од овој пра^ 
вилник. 

Член 29 
Обработка на течни радиоактивни отпадни ма-

терии во соодветни постројки се врши заради нивна 
концентрација или заради намалување на нивната 
специфична активност на вредност што ги задоволу-
ва нормите за испуштање. 

Член 30 
Во поглед на изборот на местото и на заштитни-

те морки за чување и обработување на течни радио-
активни отпадни материи и во поглед н а условите 
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за конечно сместување на таквите материи, се при-
менуваат одредбите на чл. 11 до 14 од овој правил-
ник. 

Член 31 
Помали количества на високоактивни течни ра -

диоактивни отпадни материи се собираат во подвиж-
ни контејнери, со кои конечно се сместуваат во спе-
цијално изградени складови или на други места 
определени за конечно сместување. 

Член 32 
Испуштање на течни радиоактивни отпадни ма-

терии во реки може да се дозволи ако во поглед на 
нивниот хемиски состав, специфичната и вкупната 
активност, местото и техничките елементи на нивно-
то испуштање во река се исполнети условите пропи-
шани со овој правилник. 

Член 33 
Хемискиот состав на течни радиоактивни отпад-

ни материи што се испуштаат во река мора да им 
одговара на условите за испуштање на ^ р а д и о а к -
тивни отпадни води и со речната вода^ не смее да 
доведе до непосредно таложење на радиоактивните 
компоненти. 

Член 34 
Специфичната активност по секој радионуклид 

во течна радиоактивна отпадна материја, приготве-
на за испуштање во река, не смее да го преминува 
производот на факторот на разблажувањето К 
и максимално дозволените концентрации на однос-
ниот радионуклид во вода за пиење за поединци што 
не работат на извори на јонизирачки зрачења. Ф а к -
торот на разблажувањето К е неименуван број што 
зависи од случајот, а се определува така за да се 
обезбеди заштита од јонизирачки зрачења на чове-
кот и на човековата средина. 

Вкупната активност на течните радиоактивни 
отпадни материи што во текот на една година може 
да се^излее во река се пресметува според образецот: 

F Ai 
- ^ 1 
Q (MDK)i 

каде што е: 
Ai = вкупна активност н а 1-тиот радаонуклид 

што се испушта во река во текот на една 
година во Ci; 

(MDK)i = максимално дозволена концентрација на 
i-тиот радионуклид во вода за пиење за 
поединци што не работат со извори на 
јонизирачки зрачења Ci/m3 ; 

Q == просечен годишен проток на реката во т 3 ; 
F = фактор, на сигурноста и резервата, ко ј е 

неименуван број и зависи од радиолош-
ките и хидродинамичките услови на река-
та, од намената на речната вода, од бројот 

положбата на изливните места, од ра-
дијационата ситуација во речниот слив, 
како и од други податоци, а се определу-
ва така, што да се обезбеди заштита од 
јонизирачки зрачења. 

Член 35 
Точни радиоактивни отпадни материи се испуш-

таат Во река рамномерно. По исклучок, а најмногу 
три пати годишно и во растојание од по три месеци, 
максималната месечна активност може да изнесува 
1/4 од вкупната годишна активност определена спо-
ред образецот од член 34 на овој правилник. 

Член 36 
Испуштање на течни радиоактивни отпадни ма-

терии во река може да се врши само вон од населе-

ни места и вон барањето на црпни станици за во-
доводи и иригација. 

Член 37 
Испуштање на течни радиоактивни отпадни ма-

терии не смее да се врши во река ако зоната на 
мешањето е зафатена со поплава. 

3. Гасовити радиоактивни отпадни материи 

Член 38 
Корисниците и производителите на радиоактив- ' 

ни материи се должни да обезбедат обработка на га-
совити радиоактивни отпадни материи пред нивното 
испуштање во атмосферата ако постои можност од 
контаминација н а човековата средина над пропиша-
ната граница. 

Корисниците и производителите од став 1 на 
овојv член обезбедуваат контрола на радиоактивната 
контаминација на атмосферата во својата средина. 

Член 39 
Материјалите што се употребувани за пречисту-

вање на гасовити радиоактивни отпадни материи се 
сметаат како радиоактивни отпадни материи. 

III. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 40 
На случаите во кои начинот и условите за ис-

пуштање на радиоактивни отпадни материи во чо-
вековата средина, нивното чување, обработување или 
конечно сместување не се пропишани со овој пра-
вилник, сообразно ќе се ррименуваат соодветни-
те одредби на препораките на Меѓународната аген-
ција за атомска енергија. 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 3361/6 
11 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
н а Сојузниот комитет за 

здравство и социјална 
заштита, 

Зора Томиќ, с. р. 

351. 

Врз основа На член 11 став 2 од Законот за 
здружување на организациите на здружен труд во 
општи здруженија и во Стопанската комора на Ј у -
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/76), з 
по прибавено мислење од организациите на здру-
жениот труд, Собранието на Стопанската комора 
на Југославија дoF:ecyвa 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНКИТЕ НА СТОПАН-
СТВОТО ЗА К О И СЕ ОСНОВААТ ОПШТИ ЗДРУ-

Ж Е Н И Ј А 

1. Се утврдуваат гранките на стопанството за 
кои се основаат општи здруженија , согласно со. З а -
конот за здружување на организациите на здружен 
труд во општи здруженија и во Стопанската ко-
мора на Југославија, и тоа: 
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1) за производството на јаглен (0102): 
едно општо здружение, во кое- се здружуваат 

организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: производство на јаглен (производство на к а -
мен јаглен, производство на мрк јаглен, производ-
ство и сушење на лигнит); 

2) за производството на нафта и земен гас 
(0104) и за производството на деривати од нафта 
(0105): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните деј -
ности: производство н а сурова нафта ; производство 
на земен гас; производство на деривати од нафта и 
цевоводен транспорт без транспорт на хемикалии; 

3) за производството на железна руда (0106) и 
за црната металургија (0107): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: производство на железна руда; производство 
на железо и челик (производство на сурово железо, 
производство на суров челик, производство на ва -
лан, влечен и кован челик); производство на ф е р о -
легури и преработка на јаглен (производство па 
кокс и полукокс); 

4) за производството на руди од обоени метали 
(0103), за производството на обоени метали (0109) и 
за преработката на обоени метали (0110): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: производство на руди и концентрат на ба-
кар; производство на руди и концентрати на олово 
и цинк; производство на боксит; производство на 
руди и концентрати на други обоени^метали; про-
изводство на бакар; производство на олово; произ-
водство на цинк, производство на глиница и алу-
миниум (производство на глиница, производство на 
алуминиум); производство на други обоени метали 
(производство на антимон, производство на жива, 
производство на неспомнати обоени метали); пре-
работеа на алуминиум; преработка на бакар и дру-
ги обо лни метали (преработка на бакар и легури на 
бакар, преработка на олс^во, преработка на цинк, 
преработка на други обоени метали); 

5) за металопреработувачката дејност (0113), за 
машиноградбата (0114), за производството на соо-
браќајни средства (0115), за бродоградбата (0116) и 
за производството на електрични машини л апа-
рати (0117): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: производство -на метални репродукциони ма-
теријали (производство на леани, ковани и пресу-
вани производи, производство на метален 'инстала-
ц и о н и материјал, производство на алати, произ-
водство на метална амбалажа, производство на кли-
нци, заковки, вијци и други жичени стоки, 
производство на тркалечки лагери, производство на 
друг метален репродукционен материјал); произ-
водство на метални, градежни и други конструк-
ции; производство на стоки за широка потрошувач-
ка и други метални производи; производство на 
машини и уреди (без електрични и земјоделски); 
производство на енергетски машини и уреди; про-
изводство на градежни и рударски машини и уре-
ди; производство на машини за обработка на мета-
ли и дрво; производство на други машини и уреди 
(без електрични и земјоделски); производство на 
земјоделски машини; производство на опрема за 
професионални и научни цели, мерни и контролни 
инструменти и уреди за автоматизација на управу-
вањето; производство и поправка на шински вози-
ла (произведство на шински возила, поправка на 
шински возила); производство на друмски возила 

(производство на мотори, производство на камиони 
и специјални возела, производство на патнички ав-
томобили, производство на трактори, производство 
на моторцикли и мопеди, производство на велоси-
педи, производство на делов PI И прибор за моторни 
возила): производство на други, сообраќајни сред-
ства; бродоградба (поморска бродоградба, речна 
бродоградба), производство на електрични машини 
и уреди; производство на електронски и телекому-
никациони уреди.(производство на составни делови 
на електронски апарати и уреди, производство на 
радио и телевизиски приемници и електро-акусти-
чни апарати и уреди, производство на комуникаци-
ски апарати и уреди, производство на мерна и ре-
гулациона опрема, средства за управување и авто-
матизација во индустријата и сообраќајот, произ-
водство на неспомнати електронски апарати и уре-
ди); производство на кабли и с п р о в о д н и к , произ-
водство на електрични апарати за домаќинство 
(производство на термички апарати, производство 
на разладни апарати и уреди, производство на апа-
рати и уреди за перање и сушење, производство на 
други апарати за домаќинството); цроизводство на 
други електротехнички производи (производство 
на електроинсталациони материјали, производство 
на сијалици и лумлнисцентни цевки, производство 
на акумулатори и галвански елементи, производ-
ство на неспомнати електротехнички производи); 

6) за производството на неметални минерали 
(0111), за преработката на неметални минерали 
(0112): 

едно општо здружение во кое се здружуваат 
организацииве на здружениот труд од следните 
дејности: производство на неметални ^минерали, без 
соли (производство на азбест, производство на маг-
незит и глина производство на кварцен песок, про-
изводство на други неметални минерали); производ-
ство на соли (производство на морска ,сол, производ-
ство на други соли); производство на стакло (произ-
водство на рамно стакло, производство на амбалажна 
стакло, производство на друго стакло); производство 
на огноотпорни материјали; производство на порце-
лан и керамика (производство на порцелан и кера-
мика за домаќинството, производство на градежно«? 
-техничка керамика и порцелан); преработка на дру-
ги неметални минерали (производство на азбестни 
производи, производство на јагленграфитни произ-
води, друга преработка на неметални минерали); 

7) за производството на базни хемиски произ-
води (0118), за преработката на хемиски производи 
(0119), за преработката н а каучук (0129): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од'следните деј -
ности: производство на хемикалии (освен за земјо-
делството); производство на хемикалии за земјо-
делството; производство на хемиски влакна и пла-
стични маси (производство на вештачки и синте-
тички влакна, производство на пластични маси); 
производство на лекови и фармацеутски суровини; 
производство на средства за перење и козметички 
препарати; производство на бои и лакови; прера-
ботка на пластични маси (производство на амбала-
ж а од пластични маси, друга преработка на плас-
тични маси); производство на други' хемиски про-
изводи; преработка на каучук (производство на гу-
ми за возила, друга преработка на каучук — про-
изводство на сите видови гумени производи, про-
изводство на обувки од гума, гумено-техитдчки 
производи и гумена галантерија, губени чамци и 
душеци, како -и регенерација^ на ry:,ia од стари гу-
мени производи); 

8) за високоградбата (0501), за нискоградбата и 
за хчдроградбата (0502), инсталациоиите и завршните 
работи во градежништвото (0503), за производството 
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на камен, чакал и песок (0120) и за производството 
на градежен материјал (0121): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: високоградба; нискоградба и хидроградба 
(изградба на сообраќајни објекти — освен одржу-
вање на патишта, изградба на хидроградежни об-
јекти, изградба на други објекти на нискоградба); 
инсталациони и завршни работи во градежништво 
(доставање и поправка на градежни инсталации, 
(завршни и занаетчиски работи во градежништво-
во); производство на камен, чакал и песок (произ-
водство и обработка на камен,, производство н а ч а " 
к а л и песок, производство на суров гипс — садра); 
производство на вар и гипс (производство на вар, 
производство на гипс); производство на цемент; про-
изводство на тули и керамиди; производство на 
градежни префабрикати и битуменски производи 
(производство на азбестно-цементни производи, 
Броизводство на префабрикувани градежни елемен-
ти, производство на битуменски материјали за па -
тишта и покриви); 

9) за шумарството (0300), за производството на 
режана граѓа и плочи (0122), за производството на 
финални производи од дрво (0123) и за производ-
ството и преработката на хартија (0124): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: шумарство (одгледување шуми, заштита на 
шуми, искористување на шуми, лов и одгледување 

' н а дивеч); производство на режана граѓа и плочи 
(производство на режана граѓа, производство на 
фурнир и плочи, импрегнација на дрво); производ-
ство на мебел од дрво; производство на други ф и -
нални производи од дрво (производство на амбала-
ж а од дрво, производство на градежни елементи од 
дрво, производство на галантерија од дрво и плута, 
производство на предмети од прачки); производство 
на целулоза и хартија; преработка на хартија (про-
изводство на хартијна -амбалажа, друга преработка 
на хартија); 

10), за графичката дејност (0134): 
едно општо здружение, во кое се здружуваат 

организациите на здружениот труд од наведените 
дејности; 

11) за производството на текстилни предива и 
ткаенини (0125) и за производството на готови тек-
стилни производи (0126): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од. с ледните де ј -
ности: производство на влакна,' предиво и конец 
(производство на конопено и ленено влакно, произ-
водство на предиво и конец од памучен тип, произ-
водство на предиво од волнен тип, производство на 
предиво и ј а ж а р и ј а од тврди и ликести влакна, 
производство на предиво и конец од природна 
и вештачка свила, производство на синтетичко 
креп-предиво и конец); производство на ткаенини 
(производство на памучни ткаенини, производство 
на волнени ткаенини, производство на тка-
енини од предива ; од тврди и ликести влакна, 
производство ца свилени ткаенини); производство 
на трикотажни предмети (производство на трико-
тгжни ткаенини, производство на трикотажна ру-
бетшна, производство на трикотажна облека, ,про-
изводство на чорапи, производство на позамантери-
ја); производство на текстилна конфекција (произ-
водство на рубелина — освен трикотажна, произ-
водство на облека, производство на- рубелина за 
домаќинството, производство н а ј т е ш к а конфекци-
ја); производство на други текстилни произведи 
(производство на прекривки за под, производство 
на неспомнати текстилни производи); 

12) за производството на кожа и крзно (0127) и 
за производството на кожени обувки и галантерија 
(0128): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните де ј -
ности: производство на к о ж а и крзно (производство 
на крупна кожа, производство на свињска кожа, 
производство на ситна кожа и крзно); производство 
на кожени обувки; производство на кожена галан-
терија; производство на кожена и крзнена конфек-
ција ; 

13) за земјоделското производство (0201), за зе-
мјоделските услуги (0202), за рибарството (0203), за 
производството на прехранбени производи (0130), 
за производството на пијалаци (0131) и за произ-
водството на храна за добиток (0132): 

^ едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните 
дејности: ратајство; овоштарство, лозарство, сто-
чарство; земјоделски услуги (земјоделски услуги 
за растително производство, земјоделски услуги за 
сточарство); рибарство (рибарство на море, рибар-
ство на реки, езера и рибници); мелење и лупење 
жита ; производство на леб и тестенини (поизвод-
ство на леб и печиво, производство на тестенини); 
преработка и конзервирање на овошје и зеленчук; 
преработка и конзервирање на месо и риби (коле-
ње на добиток, преработка и конзервирање на ме-
со, преработка и конзервирање на риби); преработ-
ка и конзервирање на млеко; производство на ше-
ќер; производство на кондиторски производи (про-
изводство на какао-производи, производство на бон-
бони и слатки, производство на кекс и сродни 
производи, производство на индустриски слатки); 
производство на "растителни масла и масти; произ-
водство на други прехранбени производи (производ-
ство на скроб и преработки; производство на зачи-
ни, кавовини и други прехранбени производи); про-
изводство на алкохол од растително потекло и ал-
кохолни пијалаци (производство на алкохол од 
растително потекло, производство на пиво, произ-
водство на вино, производство на вински дестилат, 
вињак и ракија од грозје и вино, производство на 
раки ја од овошје, производство на други алкохол-
ни пијалаци); производство на безалкохолни пија -
лаци (производство на освежувачки пијалаци, про-
изводство на минерална вода); производство на 
храна за добиток; 

14) за производството и за преработката на ту-
тун (0133): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните деј-
ности: производство на ферментиран тутун; прера-
ботка на тутун; 

15) за водостопанството (0400): 
едно општо здружение, во кое се здружуваат 

организациите на здружениот труд од следните 
дејности: водостопанство (искористување и употре-
ба на водите, заштита од штетното дејство на во-
дите, заштита на водите од загадување); 

16) за поморскиот сообраќај (0602), за речниот 
и езерскиот сообраќај (0603), за воздушниот сообра-
ќ а ј (0604), за друмскиот сообраќај (0805), за град-
скиот сообраќај (0606) и за претовариш^ ,услуги 
(0608) (без претоварот во железничките станици): 

едно општо здружение, во^ кое се здружуваат 
' 'организациите на здружениов труд од следните 

дејности: поморски сообраќај (превоз на патници и 
стоки во поморскиот сообраќај, услуги во помор« 
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скиот сообраќај); речен и езерски сообраќај (превоз 
на патници и стоки во реч11иот и езерскиот сообра-
ќај , услуги во речниот и езерскиот сообраќај); воз-
душен сообраќај (превоз на патници и стоки во 
воздушниот сообраќај, услуги на аеродроми, услуги 
на стопанската авијација) ; друмски сообраќај (пре-
воз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на 
стоки во друмскиот сообраќај, услуги во друмскиот 
сообраќај, одржуваше на патишта); градски сообраќај 
(превоз на патници со таксиавтомобили, превоз на 
патници со други сообраќајни средства); претовар-
ив! услуги (претоварни услуги во луки, претовар-
ив! услуги во пристаништа); услуги на внатрешна-
та и меѓународната шпедиција, посредништво, вр-
шење комисиони работи во областа на сообраќајот; 

17) за трговијата на мало (0701), за трговијата 
на големо (0702), за надворешната трговија (0703), 
за услугите во областа н а прометот (1103) и за де-
ловните услуги (1109): " 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните 
дејности: трговија на мало со прехранбени произ-
води (леб, печиво, млеко и млечни производи, з е -
ленчук, овошје и преработки, itfeco, живина, риба . 
и месни преработки, разни животни намирнР1ци, 
алкохолни пијалаци и производи за до-
машни потреби); трговија на мало со непрехранбе-
ни производи (текстил и конфекција , обувки, кожа, 
гума и пластика, метални и електротехнички сто-
ки, огрев и градежен материјал, мебел, керамика, 
стакло и порцелан, бои, лакови и хемикалии, кни-
ги, канцелариски материјал и прибор, тутун и дру-
ги непрехранбени производи); трговија на мало со 
мешовити стоки (стоковни^ куќи, друга трговија со 
мешовити СТОКИ); трговија на мало со возила и де-
лови; трговија на мало со деривати од нафта ; тр-
говија на големо со прехранбени производи (жито 
и млечни производи, зеленчук, овошје и преработ-
ки, алкохол ни пијалаци, добиток и живина, разни 
животни намирници и производи за до-
машни потреби); трговија на големо со непрехран-
бени производи (текстил и конфекција , сурова ко-
жа, волна и сл,, метални и електротехнички стоки, 
градежни, санитарни и инсталациони материјали, 
хемиски производи, бои PI лакови, хартија, канцела-
риски материјал и прибор, лекови и санитетски 
материјал, тутун и други непрехранбени произво-
ди); трговија на големо со возила, со делови и 
прибор; трговија на големо со деривати од нафта ; 
трговија на големо со мешовити стоки; трговија на 
големо со индустриски отпадоци; надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна ,тр-
говија со непреханбени производи; услуги во обла-
ста на прометот (јавни складови и пазаришта, ус-
луги на реклама и економска пропаганда, неспом-
нати услуги во областа на прометот); услуги на 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоките; 
приредување саеми и изложби; 

18) за угостителството (0801) и за туристичкото 
посредување (0802): 

едно општо здружение, во кое се здружуваат 
организациите на здружениот труд од следните 
дејности: угостителски услуги на сместување (хо-
тели, мотели, пансиони и туристички населби со 
сезонско работење; хотели, мотели, пансиони и ту-
ристички населби со целогодишно работење; работ-
нички, детски и младински одмаралишта; кампови; 
други услуги на сместување); угостителски услуги 
на исхрана (ресторани со послужување, ресторани 
со самопослуживање, ресторани на општествената 
исхрана, други услуги на исхрана); други угости-
телски услуги; туристичко посредување (туристич-
ки агенции, туристички бирои). 

2. Организациите на здружениот труд од гран-
ките на стопанството: проектирање и сродни тех -
нички услуги (1104), геолошки истражувања (1105) 
и истражувачко-развојна работа (1106) се здружу-
ваат во оние општи здруженија во кои, согласно 
со оваа одлука, се здружуваат организациите на 
здружениот труд со кои взаемно се поврзани во од-
нос на дејноста што претежно ја вршат. 

Организацииве на здружениот труд од гранки-
те н а стопанството: комунална дејност (1003), за -
наетчиски услуги и поправки (0901), производство 
на разновидни производи (0139), уредување на на-
селби и простори (1001), станбена дејност (1002) и 
други дејности што не се наведени во точка 1 од 
оваа одлука, се здружуваат во општи здруженија 
според основните дејности што ги вршат. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на донесувањето. 

4. Оваа одлука да се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" . 

Б р . 0210/4 
9 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската ко-
мора на Југославија, 
Илија Ваниќ, с. р. 

352. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените - („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СМЕК-

НУВАЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 јуни 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за стекнувачи, со тоа што производи-
телските организации на здружениот трз^д да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата да ги зголемат така што на ј -
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа: 

Дин/t 
1) јувинил-74 14.715 
2) ипланол-ON 14.715 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1. на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 2921 од 16 мај 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југовинид" 
— Сплит и „Иплас" — Копер. 
Претставници на купувачите — потрошувачи; 
13 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 
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У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАН-
ГЛАДЕШ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАН-

ГЛАДЕШ 

I 

Се отповикува 
Д-р Дејан Костиќ, од'должноста на извонреде,н 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Репу-
блика Бангладеш. 

II 

Се назначува 
Живко Јошило, ополномоштен министер во Соју-

зниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Народна 
Република Бангладеш. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни, работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
10 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 8 став 1 и точка 11 став 2, 
од Одлуката за организацијата и работата на Каби-
нетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

Антон Лах, началник на управа во Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи, се именува за 

Петок, 27 мај 1977 

ш е ф на Протоколот на Претседателот на Републи-
ката, во ранг на заменик-сојузен секретар. 

Р. бр. 1 
17 мај 1977 година 

Белград . 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

342. Одлука за именување заменик-генерален 
секретар на Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југо-
славија — — — — — — — — — 1221 

343.̂  Уредба за контниот план и за билансите 
за самоуправните интересни заедници — 1221 

344. Одлука за дополнение на Одлуката за 
ослободување од плаќање на данок на 
промет на медалјони, значки и придато-
ци, што се издаваат по повод на настани 
од посебно значење за народите и народ-
ностите на Југославија — — — — — 1235 

345. Правилник за испитување на контами-
нацијата со радиоактивни материи на 
воздухот, земјиштето, реките, езерата и 
морето цврстите и течните врнежи, 
водата за пиење, човечката и добиточ-
ната храна — — — — — — — — 1235 

346. Правилник за границите над кои насе-
лението и лицата што работат со извори 
на јонизирачки зрачења не смеат да 
бидат изложени на озрачување — — — 1238 

347. Правилник за пуштање ЕО промет и 
користење на радиоактивни материи над 
одредената граница на активност, ренд-
ген-апарати и други апарати што про-
изведуваат јонизирачки зрачења и за 
мерките за заштита од зрачењето на тие 
извори — — — — — — — — - 1239 

348. Правилник за повремените мерења на 
степенот л а изложеноста н а . работните 
места на јонизирачки зрачења, за прове-
рувањето на контаминацијата на работ-
ната средина и за проверувањето на ис-
правноста на мерните инструменти и на 
заштитните средства — — — — — 1243 

349. Правилник за стручната подготовка, 
здравствените услови и здравствените 
прегледи на лицата што можат да ра-
ботат со извори на јонизирачки зрачења 1244 

350. Правилник за начинот и условите за ис-
пуштање, чување, обработување и ко-
нечно сместување на радиоактивни от-
падни ^матер,ии — — — — — — — 1245 

351. Одлука за утврдување на гранките на 
стопанството за кој се основаат општи 
здруженија — — — — — — — — 1248 

352. Спогодба за промена на затечените цени 
за смекнувачи — — — — — - — 1251 

Укази - - - - - - - - - - 1252 
Назначувања и разрешувања — — — — 1252 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226, - Директор и главен и одговорен уредник: 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Белградски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе МишиКа бр. 17. 


