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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПО-
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУ-
НАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ГАРАНЦИИ-
ТЕ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРОТ ЗА НЕШИРЕЊЕ НА НУКЛЕАРНОТО ОРУЖЈЕ 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Меѓународната агенција за атомска енергија за 
примена на гаранциите во врска со Договорот за неширење на нуклеарното оружје, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 22 ноември 
1973 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 22 ноември 1973 го-
дина. 

П. Р. бр. 246 
23 ноември 1973 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
Џавид Нимани, с. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ГАРАНЦИИТЕ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРОТ ЗА НЕШИ-

РЕЊЕ НА НУКЛЕАРНОТО ОРУЖЈЕ 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија и Меѓународнана организација за атомска енергија за примена на гаранциите во 
врска со Договорот за неширење на нуклеарното оружје, со Дополнителните аранжмани, 
потпишани на 26 мај 1972 година во Виена, во оригинал на англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата и на Дополнителните аранжмани во оригинал на англиски 

јазик и во превод на македонски јазик гласи: 

AGREEMENT 
BETWEEN THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC 
OF YUGOSLAVIA AND THE INTERNATIONAL 
ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE APPLICA-
TION OF SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH 
THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF 

NUCLEAR WEAPONS 

Whereas the Socialist Federal Republic of Yugo-
slavia (hereinafter referred to as. "Yugoslavia") is a 

С П О Г О Д Б А 
ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРИМЕ-
НА НА ГАРАНЦИИТЕ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРОТ 

ЗА НЕШИРЕЊЕ НА НУКЛЕАРНОТО ОРУЖЈЕ 

Бидејќи Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија (во натамошниот текст: Југославија) 
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party to the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "the 
Treaty") opened for signature at London, Moscow and 
Washington on 1 July 1968 and which entered into 
force on 5 March 1970; 

Whereas paragraph 1 of Article III of the Treaty 
reads as follows: 

"Each non-nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth 
in an agreement to be negotiated and concluded with 
the International Atomic Energy Agency in accordance 
with the Statute of the International Atomic Energy 
Agency and the Agency's safeguards system, for the 
exclusive purpose of verification of the fulfilment of 
its obligations assumed under this Treaty with a view 
to preventing diversion of nuclear energy from peace-
ful uses nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices. - Procedures for the safeguards required by 
this Article shall be followed with respect to source 
or special fissionable material whether it is being 
produced, processed or used in any principal nuclear 
facility or is outside any such facility. The safeguards 
required by this Article shall be applied on all source 
or special fissionable material in all peaceful nuclear 
activities within the territory of such State, under its 
jurisdiction, or carried out under its control anywhere". 

Whereas the International Atomic Energy Agency 
(hereinafter referred to as "the Agency") is authorized, 
pursuant to Article III of its Statute, to conclude such 
agreements; 

Now therefore Yugoslavia and the Agency have 
agreed as follows: 

P A R T I 

BASIC UNDERTAKING 

Article 1 
Yugoslavia undertakes, pursuant to paragraph 1 

of Article III of the Treaty, to accept safeguards, in 
accordance with the terms of this Agreement, on all 
source or special fissionable material in all peaceful 
nuclear activities within its territory, under its juris-
diction or carried out under its control anywhere, for 
the exclusive purpose of verifying that such material 
is not diverted to nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices. 

APPLICATION OF SAFEGUARDS 

Article 2 
The Agency shall have the right and the obligation 

to ensure that safeguards will be applied, in accord-
ance with/ the terms of this Agreement, on all source 
or special fissionable material in all peaceful nuclear 
activities within the territory of Yugoslavia, under 
its jurisdiction or carried out under its control 
anywhere, for the exclusive purpose of verifying that 
such material is not diverted to nuclear weapons or 
other nuclear explosive devices. 

CO-OPERATION BETWEEN YUGOSLAVIA AND 
THE AGENCY 

Article 3 
Yugoslavia and the Agency shall co-operate to 

facilitate the implementation of the safeguards pro-
vided for in this Agreement. 

е потписничка на Договорот за неширење на нук-
леарното оружје, отворен за потпишување во Лон-
дон, Москва и Вашингтон на 1 јули 1968 година, а 
КОЈ влезе во сила на 5 март 1970 година; 

Бидејќи став 1 на член III од Договорот гласи 
како што следува: 

„Секоја страна договорничка која не поседува 
нуклеарно оружје се обврзува дека ќе го прифати 
системот на контрола, како што е изложено во Спо-
годбата за која ќе се водат преговори и која треба 
да се склучи со Меѓународната агенција за атовска 
енергија согласно со Статутот на Меѓународната 
агенција за атомска енергија и со нејзиниот систем 
на контрола, исклучиво со цел за проверување на 
извршувањето на нејзините обврски преземени со 
ОВОЈ договор, за да се спречи користењето на нук-
леарната енергија за нуклеарни оружја и други уре-
ди за нуклеарни експлозии неместо за мирољубиви 
цели. Процедурата за системот на контролата која 
се бара со овој член ќе се применува во однос на из-
ворниот или специјалниот фисибилен материјал, би-
ло тој да се произведува, преработува или користи во 
каков и да е основен нуклеарен уред или вон од кој 
и да е таков уред. Системот на контролата што се 
бара со овој член ќе се применува врз сите изворни 
или специјални фисибилни материјали во сите миро-
љубиви нуклеарни активности што се вршат на те-
риторијата на таква држава, кои се под нејзина ју-
рисдикција, или се вршат под нејзина контрола на 
друго место "; 

Бидејќи Меѓународната агенција за атомска 
енергија (во натамошниот текст: Агенцијата) е ов-
ластена според член III на својот статут да склучува 
такви спогодби; 

Поради тоа Југославија и Агенцијата се спого-
дија за следното: 

Д Е Л I 

ОСНОВНИ ОБВРСКИ 

Член 1 
Југославија се обврзува, според став 1 на 

член III од Договорот, да ги прифати гаранциите, 
согласно со условите на оваа спогодба, за сите из-
ворни или специјални фисибилни материјали во си-
те мирновременски нуклеарни активности на неј-
зината територија, под нејзина јурисдикција, или 
изведени под нејзин надзор на кое и да е друго мес-
то, а исклучиво со цел за проверка таквиот матери-
јал да не се злоупотребува за нуклеарни оружја 
или за други нуклеарни експлозивни уреди. 

ПРИМЕНА НА ГАРАНЦИИТЕ 

Член 2 
Агенцијата ќе има права и обврски да обезбеди 

гаранциите да се применуваат, согласно со условите 
на Спогодбата, врз сите изворни или специјални фи-
сибилни материјали во сите мирновременски нук-
леарни активности на територијата на Југославија, 
под нејзина јурисдикција, или изведени под нејзин 
надзор на кое и да е друго место,во исклучива цел 
за проверка таквиот материјал да не се злоупотре-
бува за нуклеарни оружја или за други нуклеарни 
експлозивни уреди. 

СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЈУГОСЛАВИЈА И АГЕН-
ЦИЈАТА 

Член 3 
Југославија и Агенцијата ќе соработуваат за да 

се олесни спроведувањето на гаранциите предвиде-
ни со оваа спогодба. 
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IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS 

Article 4 
The safeguards provided for in this Agreement 

shall be implemented in a manner designed: 
(a) To avoid hampering the economic and techno-

logical development of Yugoslavia or international 
co-operation in the field of peaceful nuclear activities, 
including international exchange of nuclear material; 

(b) To avoid undue interference in Yugoslavia's 
peaceful nuclear activities, and in particular in the 
operation of facilities; and 

(c) To be consistent with prudent management 
practices required for the economic and safe conduct 
of nuclear activities. 

Article 5 
(a) The Agency shall take every precaution to 

protect commercial and industrial secrets and other 
confidential information corning to ist knowledge in 
the implementation of this Agreement. 

(b) (i) The Agency shall not publish or commu-
nicate to any State, organization or person any infor-
mation obtained by it in connection with the imple-
mentation of this Agreement, except that specific 
information relating to the implementation thereof 
may be given to the Board of Governors of the Agency 
(hereinafter referred to as "the Board") and to such 
Agency staff members as require such knowledge by 
reason of their official duties in connection with 
safeguards, but only to the extent necessary for the 
Agency to fulfil its responsibilities in implementing 
this Agreement. 

(ii) Summarized information on nuclcar material 
subject to safeguards under this Agreement may be 
published upon decision of the Board if Yugoslavia 
agrees thereto. 

Article 6 
(a) The Agency shall, in implementing safeguards 

pursuant to this Agreement, take full account of 
technological developments in the field of safeguards, 
and shall make every effort to ensure optimum cost-
-effectiveness and the application of the principle of 
safeguarding effectively the flow of nuclear, material 
subject to safeguards under this Agreement by use 
of instruments and other techniques at certain stra-
tegic points to the extent that present or future 
technology permits. 

(b) In order to ensure optimum cost-effectiveness, 
use shall be made, for example, of such means as: 

. (i) Containment as a means of defining material 
balance areas for accounting purposes; 

(ii) Statistical techniques and random sampling in 
evaluating the flow of nuclear material; and 

(iii) Concentration of verification procedures on 
those stages in the nuclear fuel cycle involving the 
production, processing, use or storage of nuclear ma-
terial from which nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices could readily be made, and mini-
mization of verification procedures in respect of other 
nuclear material, on condition that this, does not 
hamper the Agency in applying safeguards under this 
Agreement. 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ 

Член 4 
Гаранциите предвидени со оваа спогодба ќе се 

применуваат на таков начин што: 
(а) да се избегне попречувањето на економскиот 

и технолошкиот развој на Југославија или на меѓу-
народната соработка во областа на мирновремен-
ските нуклеарни активности, вклучувајќи ја меѓу-
народната размена на нуклеарни материјали; 

(б) да се избегне неумесното мешање во мирно-
временските нуклеарни активности на Југославија, 
а особено во погонот на постројките; 

(ц) да биде во согласност со практиката на доб-
рото управување потребно за економично и безбедно 
спроведување на нуклеарните активности. 

Член 5 
(а) Агенцијата ќе ги преземе сите мерки на прет-

пазливост за да се заштитат комерцијалните и ин-
дустриските тајни и други доверливи информации 
за кои таа узнава преку спроведувањето на оваа 
спогодба. 

(0) (i) Агенцијата нема да објави ниту да и дос-
тави на која и да е држава, организација или лице 
која и да е информација до која дошла спроведувај-
ќи ja оваа спогодба, освен што специфични инфор-
мации КОИ се однесуваат на нејзиното спроведување 
можат да му се дадат на Советот на гувернерите на 
Агенцијата (во натамошниот текст: Советот) и на 
оние членови од персоналот на Агенцијата на кое 
таквото сознание им е потребно поради нивните 
службени должности во врска со гаранциите, но и 
тоа са.мо во потребната мера за Агенцијата да може 
да ги исполни свои! е обврски при спроведувањето г;а 
оваа спогодба. 

(ii) Концизни информации за нуклеарните мате-
ријали кои подлежат на гаранциите на Агенцијата 
според оваа спогодба можат да се објават врз ос-
нова на одлука на Советот, ако Југославија се со-
гласи со тоа. 

Член 6 
(а) Применувајќи ги гаранциите според оваа 

спогодба, Агенцијата во потполност ќе води сметка 
за технолошкиот развој на подрачјето на гаранции-
те и ќе вложи максимум напори за да обезбеди оп-
тимална ефикасност во однос На трошоците, како и 
примена на принципот ефикасната контрола на те-
кот на нуклеарниот материјал, кој подлежи на га-
ранциите според оваа спогодба, да се врши со ко-
ристење на инструментите и други техники во од-
редени стратегиски точки во онаа мера во која се-
гашната или идната технологија го дозволува тоа. 

(б) За да се обезбеди оптимална ефикасност во 
однос на трошоците треба да се користат, на при-
мер, такви средства какви што се: 

(1) држење на материјалите во затворена просто-
рија како начин да се дефинира'зоната на матери-
јалниот биланс за целите на пресметувањето; 

(ii) статистички техники и методи на земање на 
случајни мостри со цел за оцена на текот на 
нуклеарниот материјал; 

(III) насочување на верификуваните постапки 
кон оние фази на циклусот на нуклеарното гориво 
кои го опфаќаат производството, преработката, ко-
ристењето или складирањето на оној нуклеарен ма-
теријал од кој непосредно би можело да се направат 
нуклеарни оружја или други нуклеарни експлозив-
ни уреди, а сведување на минимум на верифика-
ционото постапки во однос на другиот нуклеарен 
материјал, под услов ова да не ја попречува Аген-
цијата при применувањето на гаранциите според 
оваа спогодба. 
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NATIONAL SYSTEM OF MATERIALS CONTROL 

Article 7 
(a) Yugoslavia shall establish and maintain a 

system of accounting for and control of all nuclear 
material subject to safeguards under this Agreement. 

(b) The Agency shall apply safeguards in such a 
manner as to enable it to verify, in ascertaining that 
there has been no diversion of nuclear material f rom 
peaceful uses to nuclear weapons or other , nuclear 
explosive devices, findings of Yugoslavia's system. 
The Agency's verification shall include, inter alia, 
independent measurements and observations conducted 
by the Agency in accordance with the procedures 
Specified in Par t II of 'this Agreement. The Agency, 
in its verification, shall take due account of the 
technical effectiveness of Yugoslavia's system. 

P R O V I S I O N O F I N F O R M A T I O N T O T H E A G E N C Y 

Article 8 
(a) In order to ensure the effective implementation 

of safeguards under this Agreement, Yugoslavia shall, 
in accordance with the provisions set out in Part II 
of this Agreement, provide the Agency with informa-
tion concerning nuclear material subject to safeguards 
under this Agreement and the features of facilities 
relevant to safeguarding such material. 

(b) (i) The Agency shall require only the minimum 
amount of information and data consistent with 
carrying out its responsibilities under this Agreement. 

(ii) Information pertaining to facilities shall be ' 
the minimum necessary for safeguarding nuclear 
material subject to safeguards under this Agreement. 

(c) If Yugoslavia so requests, the Agency shall be 
prepared to examine on premises of Yugoslavia design 
information which Yugoslavia regards as being of 
particular sensitivity. Such informaton need not be 
physically' transmitted to the Agency provided that it 
remains readily available for fur ther examination 
by the Agency on premises of Yugoslavia. 

AGENCY INSPECTORS 

Article 9 
(a) (i) The Agency shall secure the consent of 

Yugoslavia to the designation of Agency inspectors to 
Yugoslavia. 

(ii) If Yugoslavia, either upon proposal of a des-
ignation or -at any other time after a designation has 
been made, objects to the designation, the Agency 
shall propose to Yugoslavia an alternative designation 
or designations. 

(in) If, as a result of the repeated refusal of 
Yugoslavia to accept the designation of Agensy in-
spectors, inspections to be conducted under this Agree-
ment would be impeded, such refusal shall be con-
sidered by the Board, upon referral by the Director 
General of the Agency (hereinafter referred to as "the 
Director General"), with a view to its taking appro-
priate action. 

(b) Yugoslavia shall take the necessary steps to 
ensure that Agency inspectors can effectively discharge 
their functions under this Agreement. 

(c) The visits and activities of Agency inspectors 
Bhall be so arranged as: 

НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА МА-
ТЕРИЈАЛИТЕ 

Член 7 
(а) Југославија ќе оформи и ќе одржува систем 

на пресметување и контрола на вкупниот нуклеарен 
материјал кој подлежи на гаранциите според оваа 
спогодба. 

(б) Агенцијата ќе ја примени гаранцијава на на-
чин кои обезбедува да се верификуваат наодите на 
југословенскиот систем, утврдувајќи дека не дошло 
до злоупотреба на нуклеарниот материјал — од 
мирновремеѕнско користење на користење за нукле-
арно оружје или за други нуклеарни експлозивни 
уреди. Верификациите на Агенцијата ќе ги опфати, 
inter alia, независните мерења и надгледуван^ што 
Агенцијата ги спроведува согласно со постапките 
Специфицирани во II дел на оваа спогодба. Спроведу-
вајќи ја верификацијата, Агенцијата ќе ја води дол-
жната грижа за техничката ефикасност на југо-
словенскиот систем. 

ОБЕЗДЕДУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА СО ИНФОР-
МАЦИИ 

Член 8 
(а) За да се обезбеди ефикасно спроведување на 

гаранциите според оваа спогодба, Југославија, со-
гласно со одредбите изложени во II дел на оваа спо-
годба, ќе ја снабде Агенцијата со информации за 
нуклеарниот материјал кој подлежи на гаранциите 
според оваа спогодба и за карактеристиките на пос-
тројките во врска со материјалот кој е под гаран-
ции: 

(б) (i) Агенцијата ќе бара само минимум инфор-
мации и податоци согласно со извршувањето на неј-
зините обврски според оваа спогодба. 

(ii) Информациите кои се однесуваат на построј-
ките ќе бидат оние минимално потребни за контрола 
на нуклеарниот материјал кој подлежи на гаран-
циите според оваа спогодба. 

(ц) Ако Југославија би барала така, Агенцијата 
ќе биде готова на почвата на Југославија да ги ис-
пита проектните информации кои Југославија ги 
смета исклучително осетливи. Таквите информации 
не треба физички да и се достават на Агенцијата, 
под услов тие да останат лесно достапни за ната-
мошно испитување од страна на Агенцијата на поч-
вата на Југославија. 

ИНСПЕКТОРИ НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 9 
(а) (i) Агенцијата ќе обезбеди согласност од Ју -

гославија во поглед наименувањето на инспектори 
на Агенцијата за Југославија. 

(ii) Ако Југославија, било по предлогот после, за 
некое наименување или во кое и да е време откако 
некое наименување било извршено, ќе стави свој 
приговор против наименувањето, Агенцијата ќе и 
предложи на Југославија алтернативно наименува-
ње или наименувања. 

(iii) АКО, како резултат на повторено одбивање 
од Југославија да го прифати наименувањето на ин-
спектор на Агенцијата, дошло до попречување на 
инспекциите што треба да се спроведат според Спо-
годбата, таквото одбивање би го разгледувал Советот 
по барање на генералниот директор, а со цел за пре-
земање на соодветна акција од негова страна. 

(б) Југославија ќе преземе потребни чекори за 
на инспекторите на Агенцијата да им обезбеди ефи-
касно извршување на нивните должности според 
оваа спогодба. 

(ц) Посетите и активностите на инспекторите на 
Агенцијата ќе бидат така организирани што: 
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(i) To reduce to a minimum the possible inconve-
nience and disturbance to Yugoslavia and to the 
peaceful nuclear activities inspected; and 

(ii) To ensure protection of industrial secrets or 
any other confidential information coming to the 
inspectors7 knowledge. 

PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

Article 10 
Yugoslavia shall apply to the Agency (including 

its property, funds and assets) and to its inspectors and 
other officials, performing functions under this Agree-
ment, the relevant provisions of the Agreement on the 
Privileges and Immunities of the International Atomic 
Energy Agency. 

TERMINATION OP SAFEGUARDS 

Article 11 
Consumption or dilution of nuelear material 

Safeguards shall terminate on nuclear material 
upon determination by the Agency that the material 
has been consumed, or has been diluted in such a way 
that it is no longer usable for any nuclear activity 
relevant from the point of view of safeguards, or has 
become practicaly irrecoverable. 

Article 12 
Transfer of nuclear material out of Yugoslavia 

Yugoslavia shall give the Agency advance notifica-
tion of intended transfers of nuclear material subject 
to safeguards under this Agreement out of Yugoslavia, 
in accordance with the provisi6ns set out in Part II 
of this Agreement. The Agency shall terminate safe-
guards on nuclear material under this Agreement 
when the recipient State has assumed responsibility 
therefor, as provided for in Part И of this Agreement. 
The Agency shall maintain records indicating each 
transfer and, where applicable, the re-application of 
safeguards to the transferred nuclear material. 

Article 13 
Provisions relating to nuclear material to be used in 

non-nuclear activities 

Where nuclear material subject to safeguards un-
ifier this Agreements is to be used in non-nuclear 
activities, such as the production of alloys or ceramics, 
Yugoslavia shall agree with the Agency, before the 
materail is so used, on the circumstances under which 
the safeguards on such material may be terminated. 

NON-APPLICATION OF SAFEGUARDS TO NUCLE-
AR MATERIAL TO BE USED IN NON-PEACEFUL' 

ACTIVITIES 

Article 14 
If Yugoslavia intends to exercise its discretion 

to use nuclear material which is required to be safe-
guarded under this Agreement in a nuclear activity 
which does not require the application of safeguards 
under this Agreement, the following procedures shall 
apply: 

(i) да ги сведат на минимум можните неугоднос-
ти и пречки во однос на Југославија и на мирно-
времените нуклеарни активности над кои се врши 
инспекција; 

(ii) да биде загарантирана заштитата на индус-
триските тајни или на кои и да било други довер-
ливи информации за кои би узнале инспекторите. 

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ 

Член 10 
Врз Агенцијата (вклучувајќи го нејзиниот имот, 

фондовите и активата) и врз нејзините инспектори и 
другите службеници кои вршат функции според 
оваа спогодба Југославија ќе ги примени соодветни-
те одредби на Спогодбата за привилегиите и имуни-
тетите на Меѓународната агенција за атомска енер-
гија. 

ПРЕСТАНОК НА ГАРАНЦИИТЕ 

Член И 
Трошење или разблажување на нуклеарниот ма-

теријал 

Гаранциите ќе престанат за оној нуклеарен ма-
теријал кој подлежи, на гаранциите, по утврдува-
њето од страна на Агенцијата дека материјалот бил 
потрошен, или дека бил разблажен на таков начин 
што повеќе да не е употреблив за каква и да е нук-
леарна активност интересна од гледиште на гаран-
циите, или дека практично не може да се регенерира. 

Член 12 
Изнесување на нуклеарниот материјал од 

Југославија 

Југославија ќе и даде на Агенцијата претходно 
известување за секој случај кога има намера да из-
несе од Југославија нуклеарен материјал кој подле-
жи на гаранциите според оваа спогодба, согласно со 
одредбите изложени во И дел на оваа спогодба. 
Агенцијата ќе ја оконча примената на гаранциите 
врз нуклеарниот материјал според оваа спогодба 
кога државата примач ќе ја прими одговорноста за 
него, како што е предвидено во II дел од оваа спо-
годба. Агенцијата ќе води евиденција за секој пре-
нос и, таму каде што ќе одговара, за повторната 
примена на гаранциите врз пренесениот' нуклеарен 
материјал. 

Член 13 
Одредби за нуклеарниот материјал кој треба да се 

користи за ненуклеарни активности 

Таму каде што нуклеарниот материјал кој под-
лежи на гаранциите според оваа спогодба треба да 
се користи за ненуклеарни активности, како што е 
производството на легури или на керамика, Југосла-
вија ќе се спогоди, со Агенцијата пред да се користи 
материјалот, за околностите под кои се гарантира 
таквиот материјал да можат да го окончаат. 

НЕПРИМЕНУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ВРЗ НУК-
ЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТИ ЗА 

НЕМИРНОВРЕМЕНИ АКТИВНОСТИ 

Член 14 
Ако Југославија има намера да се користи со 

своето дискреционо право да употреби нуклеарен 
материјал за кој се бара примена на гаранциите 
според оваа спогодба за нуклеарна активност која 
де бара примена на гаранциите според оваа спогод-
ба, ќе се применува следната постапка: 
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(a) Yugoslavia shall inform the Agency of the 
activity, making it clear: 

(i) That the use of the nuclear material in a non-
-proscribed military activity will not be in conflict 
with an undertaking Yugoslavia may have given and 
in respect of which Agency safeguards apply, that the 
material will be used only in a peaceful nuclear 
activity; and 

(ii) That during the period of non-application of 
safeguards the nuclear material will not be used for 
the production of nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices; 

(b) Yugoslavia and the Agency shall make an 
arrangement so that, only while the nuclear material 
is in such an activity, the safeguards provided for in 
this Agreement will not be applied. The arrangement 
shall identify, to the extent possible, the period or 
circumstances during which safeguards will not be 
applied. In any event, the safeguards provided for 
in this Agreement shall apply again as soon as the 
nuclear material is reintroduced into a peaceful 
nuclear activity. The Agency shall be kept informed 
of the total quantity and composition of such unsa-
feguarded material v in Yugsolavia and of any export 
of such material; and 

(с) Each arrangement shall be made in agreement 
with the Agency. Such agreement shall be given as 
promptly as possible and shall relate only to such 
matters as, inter alia, temporal and procedural prov-
isions and reporting arrangements, but -shall not 
involve any approval or - classified knowledge of the 
military activity or relate to the use of the nuclear 
material therein. 

FINANCE 

Article 15 
Yugoslavia and the Agency shall bear the expenses 

incurred by them in implementing "their respective 
responsibilities under this Agreement. However, if 
Yugoslavia or persons under its jurisdiction incur 
extraordinary expenses as a result of a specific request 
by the Agency, the Agency shall reimburse such 
expenses provided that it has agreed in advance to 
do so. In any case the Agency shall bear the cost of 
any additional measuring or sampling which inspectors 
may request. 

^ THIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR 
DAMAGE 

Article 16 
Yugoslavia shall ensure that any protection against 

third party liability in "respect of nuclear damage, 
including any insurance or other financial security, 
which may be available under its laws or regulations 
shall apply to the Agency and its officials for the 
purpose of the implementation of this Agreement, in 
the same way as that protection applies to nationals 
of Yugoslavia. 

INTERNATIONAL RESPONSIBILITY 

Article 17 
Any claim by Yugoslavia against the Agency or 

by the Agency against Yugoslavia in respect of any 
damage resulting from the implementation of safe-

(а) Југославија ќе ја извести Агенцијата за таа 
активност со јасна забелешка: 

(i) дека користењето на нуклеарниот материјал 
за некоја незабранета воена активност нема да биде 
во судир со обврската што Југославија можела да ја 
даде, а во однос на која се применуваат гаранциите 
на Агенцијата, дека нуклеарниот материјал ќе се 
користи само за мирновремена нуклеарна активност; 

(ii) дека во текот на непримеиувањето на гаран-
циите нуклеарниот материјал нема да се користи за 
производство на нуклеарно оружје или на други 
нуклеарни експлозивни уреди. 

(б) Југославија и Агенцијата ќе состават одре-
ден аранжман, така што гаранциите предвидени со 
оваа спогодба нема да се применуваат само за вре-
мето додека нуклеарниот материјал биде во таква 
употреба. Со аранжманот, во границите на можнос-
тите, ќе се одреди периодот или околностите за вре-
ме на кои нема да се применуваат гаранциите, Во 
секој случај, гаранциите предвидени со оваа спо-
годба ќе се применуваат веднаш откако нуклеарниот 
материјал повторно ќе се воведе во мирновремена 
нуклеарна активност. Агенцијата постојано ќе биде 
известувана за вкупното количество и за составот 
на таквиот нуклеарен материјал врз кој не се при-
менуваат гаранциите во Југославија, како и за секој 
извоз на таквиот материјал. 

(ц) Секој аранжман ќе се состави во спогодба со 
Агенцијата. Таквата спогодба ќе се состави што е 
можно побргу и ќе се однесува само на такви работи 
како што се, inter alia, привремените и процедурал-
ните одредби како и на аранжманите ,за извештаи, 
но нема да бара какво и да е одобрување ниту до-
верливи податоци за воената активност и за кори-
стењето на нуклеарниот материјал во неа. 

ФИНАНСИИ 

Член 15 
Југославија и Агенцијата ќе ги поднесуваат се-

која своите трошоци што ќе ги имаат при извршу-
вањето на своите соодветни обврски според оваа 
спогодба. Меѓутоа, ако Југославија или лица под 
нејзина јурисдикција ќе имаат вонредни трошоци 
како резултат на некое одредено барање од страна 
на Агенцијата, Агенцијата ќе ги рефундира такви-
те трошоци под услов однапред да се согласи да 
постапи така. Во секој случај Агенцијата ќе ги под-
несува трошоците на сите дополнителни мерења или 
земања на мостри што инспекторите би ги барале. 

ОДГОВОРНОСТ СПРЕМА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА 
НУКЛЕАРНИ ШТЕТИ 

Член 16 
Југославија ќе обезбеди, секоја заштита од од-

говорност спрема трети лица во поглед на нуклеар-
ните штети, вклучувајќи го секое осигурување или 
некоја друга финансиска гаранција која може да се 
добие според нејзините закони или прописи, да се 
примени врз Агенцијата и нејзините службеници со 
цел за спроведување на оваа спогодба, на ист начин 
на кој таквата заштита се применува врз државја-
ните на Југославија. 

МЕЃУНАРОДНА ОДГОВОРНОСТ 

Член 17 
Секоја тужба на Југославија во однос на Аген-

цијата или на Агенцијата во однос на Југославија 
во поглед tea која и да е штета која резултира од 
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guards under this Agreement, 4other than damage 
arising out of a nuclear incident, shall be settled in 
accordance with international law. 

MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION OF 
NON-DIVERSION 
s Article 18 

If the Board, upon report of the Director General, 
decides, that an action by Yugoslavia is essential and 
urgent in order to ensure verification that nuclear 
material subject to safeguards under this Agreement 
is not diverted to nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices, the Board may call upon Yugoslavia 
to take the required action without delay, irrespective 
of whether procedures have been invoked pursuant 
to Article 22 of this Agreement for the settlement of 
a dispute. 

Article 19 
If the Board, upon examination of relevant in-

formation reported to it by the Director General, finds 
that - the Agency is not able to verify that there has 
been no diversion of nuclear material required to be 
safeguarded under this Agreement, to nuclear weapons 
or other nuclear explosive devices, it may make the 
reports provided for in paragraph С of Article XII of 
the Statute of the Agency (hereinafter referred to as 
"the Statute") and may also take, wherfe applicable, 
the other measures provided for. in that paragraph. 
In taking such action the Boai^d shall take account of 
the degree of assurance provided by the safeguards 
measures that have been applied and shall afford Yugo-
slavia every reasonable opportunity to furnish the 
Board with any necessary reassurance. 

INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE 
AGREEMENT AND SETTLEMENT OF DISPUTES 

Article 20 
Yugoslavia and the Agency shall, at the request of 

either, consult a tout any question arising out of the 
interpretation or^ipplication of the Agreement. 

Article 21 
Yugoslavia shall have the right to request that 

any question arising out of the interpretation or ap-
plication of this Agreement be considered by the 
Board. The Board shall invite Yugoslavia to participate 
in the discussion of any such question by the Board. 

Article 22 
Any dispute arising' out of the interpretation or 

application of this Agreement, except a dispute with 
regard to a finding by the Board under Article 19 or 
an action taken by the Board pursuant to such a 
finding, which is not settled by negotiation or another 
procedure agreed to by Yugoslavia and the Agency 
shall, at the request of either, be submitted to an 
arbitral tribunal composed as follows: Yugoslavia and 
the Agency shall each designate one arbitrator, and 
the two arbitrators so" designated shall elect a third, 
who shall be the Chairman. If within thirty days of 
the request for arbitration, either Yugoslavia or the 
Agency has not designated an arbitrator, either 
Yugoslavia or the Agency may request the President 
of the International Court of Justice to appoint an 
arbitrator. The same procedure shall apply if, within 
thirty days of the designation or appointment of the 

спроведувањето на гаранциите според оваа спогодба, 
а која^ штета не е произлезена од нуклеарен инци-
дент, ќе се решава согласно со меѓународното право. 

МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА 
НЕЗЛОУПОТРЕБАТА 

Член 18 
Ако Советот, врз основа на извештајот од гене-

ралниот директор, одлучи дека некоја акција на Ју-
гославија е важна и итна за да се обезбеди верифи-
кација дека нуклеарниот материјал кој подлежи на 
гаранциите според оваа спогодба на е злоупотребен 
за нуклеарни оружја или за други нуклеарни екс-
плозивни уреди, Советот може' да бара од Југосла-
вија да ја преземе бараната акција без одлагање, 
независно од тоа дали веќе била поведена постап-
ката за решавање на спорот според член 22 од оваа 
спогодба. 

Член 19 
Ако Советот по испитувањето на соодветната 

информација што ја добил од генералниот директор 
најде дека Агенцијата не е во состојба да верифи-
кува дека не дошло до злоупотреба на нуклеарниот 
материјал, за кој се бара да биде под гаранциите 
според оваа спогодба, за нуклеарни оружја или за 
други нуклеарни експлозивни уреди, тој може да ги 
поднесе извештаите предвидени со член XII Ц од 
Статутот и исто така, таму ,каде што тоа е приме-
нлив о, може да ги преземе другите мерки предви-
дени со тој член. При преземањето на таква акција 
Советот ќе води сметка за степенот на уверливоста 
што ја даваат мерките на применетите гаранции и 
на Југославија ќе и ја даде секоја разумна можност 
да го увери Советот во спротивното. 

ТОЛКУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА СПОГОДБАТА И 
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 

Член 20 
Југославија и Агенцијата, на барање на ,која и 

да е од нив, ќе се посветуваат за секое прашање 
што произлегува од толкувањето или од примената 
на оваа спогодба. 

Член 21 
Југославија ќе има право да бара секое праша-

ње произлезено од толкувањето или од примената 
на оваа спогодба да го разгледува Советот. Советот 
ќе ја повика Југославија да учествува во дискусиите 
за кое и да е такво прашање поставено од страна на 
Советот. 

Член 22 
Секој спор произлезен од толкувањето или од 

примената на оваа спогодба, освен спор околу нао-
дот на Советот според член 19 или акција на Сове-
тот во врска со таквиот наод што не е решен со 
преговарање или со некоја друга постапка прифа-
тена од Југославија и Агенцијата, на барање на која 
и да е од нив, ќе му биде поднесен на арбитражниот 
трибунал составен како што следува: Југославија и 
Агенцијата ќе одредат по еден арбитер секоја, и 
двата арбитри вака одредени ќе го изберат третиот 
кој ќе биде претседател. Ако за 30 дена по барањето 
за арбитража било Југославија било Агенцијата не 
одредиле арбитер, било Југославија или Агенцијата 
може да бара од претседателот на Меѓународниот 
суд на прардата да назначи еден арбитер. Истата 
постапка ќе важи ако 30 дена по одредувањето или 
назначувањето на вториот арбитер третиот арбитер 
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second arbitrator, the third arbitrator has not been 
elected. A majority of the members of the arbitral 
tribunal shall constitute a quorum, and all decisions 
shall require the concurrence of two arbitrators. The 
arbitral procedure shall be fixed by the tribunal. The 
decisions of the tribunal shall be binding on Yugoslavia 
and the Agency. 

SUSPENSION OF APPLICATION OF AGENCY 
SAFEGUARDS UNDER OTHER AGREEMENTS 

Article 23 
The application of Agency safeguards in Yugoslavia 

under other agreements with the Agency shall be 
suspended while this Agreement is in force; provided, 
however, that Yugoslavia's undertaking in those 
Agreements not to use items which are subject thereto 
in such a way as to further any military purpose shall 
continue to apply. 

AMENDMENT OF THE AGREEMENT 

Article 24 
(a) Yugoslavia and the Agency shall, at the request 

of either, consult each other on amendment to this 
Agreement. 

(b) All amendments shall require the agreement 
of Yugoslavia and the Agency. 

(c) Amendments to this Agreement shall enter 
into force in the same conditions as entry into force 
of the Agreement itself. 

(d) The Director General shall promptly inform 
all Member States of the Agency of any amendment 
to this Agreement. -

ENTRY INTO FORCE AND DURATION 

Article 25 
This Agreement shall enter into force on the date 

upon which the Agency receives from Yugoslavia 
written notification that Yugoslavia's constitutional 
requirements for entry into force have been met. The 
Director General shall promptly inform all Member 
States of the Agency of the entry into force of this 
Agreement. 

Article 26 
This Agreement shall remain in force as long as 

Yugoslavia is party to the Treaty. 

P A R T II 

INTRODUCTION 

Article 27 
The purpose of this part of the Agreement is to 

specify the procedures to be applied in the implemen-
tation of the safeguards provisions of Part I. 

OBJECTIVE OF SAFEGUARDS 

Article 28 
The objective of the safeguards procedures set 

forth in this part of the Agreement is the timely 
detection of diversion of significant quantities of 
nuclear material from peaceful nuclear activites to 

уште не бил избран. Мнозинството на членовите на 
арбитражниот трибунал ќе сочинуваат кворум и за 
секоја одлука ќе биде потребна согласност на два 
арбитри. Арбитражната постапка ќе ја одреда три-
буналот. Одлуките на трибуналот ќе бидат задолжи-
телни за Југославија и за Агенцијата. 

СУСПЕНДИРАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ГАРАН-
ЦИИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА СПРЕМА ДРУГИ 

СПОГОДБИ 

Член 23 
Примената на гаранциите на Агенцијата во Ју-

гославија спрема други спогодби со Агенцијата ќе 
се суспендира додека оваа спогодба е во сила: во-
дејќи сметка дека останува во важност обврската на 
Југославија од тие спогодби, да не ги користи пред-
метите што со нив се опфатени на начин кој ја по-
ддржува каква и да е воена намена. 

АМАНДМАН КОН СПОГОДБАТА 

Член 24 
(а) Југославија и Агенцијата, на барање на која 

и да е од^нив, ќе се посветуваат една со друга за 
амандманите кон оваа спогодба. 

(б) За сите амандмани ќе биде потребна соглас-
ност од Југославија и-од Агенцијата. 

(ц) Амандманите кон оваа спогодба ќе влезат во 
сила спрема истите услови како што влегува во 
сила и самата Спогодба. 

(д) Генералниот директор веднаш ќе ги извести 
сите земји членки на Агенцијата за секој амандман 
кон оваа спогодба. 

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА И ТРАЕЊЕ 

Член 25 
ЈЗваа спогодба ќе влеза во сила оној ден кога 

Агенцијата ќе прими од Југославија писмено извес-
тување дека се задоволени уставните прописи на 
Југославија за влегување во сила, Генералниот ди-
ректор веднаш ќе ги извести сите земји членки на 
Агенцијата за влегувањето во сила на оваа спогодба. 

Член 26 
Оваа спогодба ќе остане во сила се додека Југо-

славија биде потписничка на Договорот. 

Д Е Л II 

У В О Д 

Член 27 
Целта на овој дел од Спогодбата е да ги одреди 

постапките што треба да се применат при спроведу-
вањето на одредбите за гаранциите од I дел. 

ЦЕЛТА НА ГАРАНЦИИТЕ 

Член 28 
Целта на постапките на гаранциите изложени во 

овој дел на Спогодбата е навременото откривање на 
злоупотреба на значајни количества нуклеарен ма-
теријал кој, наместо за мирновременски активности, 
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the manufacture of nuclear weapons or of other 
nuclear explosive devices or for purposes unknown, 
and deterrence of such diversion by the risk of early 
detection. 

Article 29 
For the purpose of achieving the objective set forth 

in Article 28, material accountancy shall be used as 
a safeguards measure of fundamental importance, with 
containment and surveillance as important complemen-
tary measures. 

Article 30 
The technical conclusion of the Agency's verifica-

tion activities shall be a statement, in respect of each 
material balance area, of the amount of material 
unaccounted for over a specific period, and giving the 
limits of accuracy of the amounts stated. 

NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING FOR AND 
CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL 

Article 31 
Pursuant to Article 7 the Agency, in carrying out 

its verification activities, shall make full use of Yugo-
slavia's system of accounting for and control of all 
nuclear material subject to safeguards under this 
Agreement and shall avoid unnecessary duplication of 
Yugoslavia's accounting and control activities. 

Article 32 
Yugoslavia's system of accounting for and control 

of all nuclear material subject to safeguards under 
this Agreement shall be based on a structure of 
material balance areas, and shall make provision, as 
appropriate and specified in the Subsidiary Arrange-
ments, for the establishment of such measures as: 

(a) A measurement system for the determination 
of the quantities of nuclear material received, pro-
duced, shipped, lost or otherwise removed from 
inventory, and the quantities on inventory; 

(b) The evaluation of precision and accuracy of 
measurements and the estimation of measurement 
uncertainty; 

(c) Procedures for identifying, reviewing and 
evaluating differences in shipper/receiver measure-
ments; 

(d) Procedures for taking a physical inventory; 

(e) Procedures for the evaluation of accumulations 
of unmeasured inventory and unmeasured losses; 

(f) A system of records and reports showing, for 
each material balance area, the inventory of nuclear 
material and the changes in that inventory including 
receipts into and transfers out of the material Ђа1апсе 
area; 

(g) Provisions to ensure that the accounting л  
procedures and arrangements are being operated л  

correctly; and 
(h) Procedures for the provision of reports to the 

Agency in accordance with Articles 59—69. 

STARTING POINT OF SAFEGUARDS 

Article 33 
Safeguards under this Agreement shall not apply 

to material in mining or ore processing activities. 

се употребува за производство на нуклеарно оружје 
или на други нуклеарни експлозивни уреди или за 
непознати цели, и спречување на таквата злоупот-
реба поради ризикот да биде на време откриена. 

Член 29 
Заради постигнување на целта изложена во 

член 28, а како мерка од основно значење, ќе се 
применува пресметување на материјалот наспоредно 
со држењето на материјалот во затворена простори-
ја и со надгледувањето како значајни комплемен-
тарни мерки. 

Член 30 
Техничкиот заклучок на верификационите ак-

тивности на Агенцијата ќе биде, во однос на секоја 
зона на материјалниот биланс, исказ за количество-
то на неевидентираниот материј,ал во текот на еден 
одреден период, со наведување на границата на точ-
носта за наведените количества материјал. 

НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И 
ЗА КОНТРОЛА НА НУКЛЕАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

Член 31 
Согласно со член 7 Агенцијата, при извршува-

њето на своите верификациогни активности, во це-
лост ќе го користи југословенскиот систем на прес-
метување и контрола на вкупниот нуклеарен мате-
ријал кој подлежи на гаранциите според оваа спо-
годба и ќе го избегнува непотребното дуплирање на 
југословенските активности во врска со пресмету-
вањето и контролата. 

Член 32 
Југословенскиот систем на пресметување и кон-

трола на вкупниот нуклеарен материјал кој под-
лежи на гаранциите според оваа спогодба ќе биде 
заснован врз зоните на материјалниот биланс и, ако 
тоа е применливо и специфицирано во дополнител-
ните аранжмани, ќе предвиди спроведување на так-
ви мерки како што се: 

(а) мерен систем за одредување на количествата 
на нуклеарниот материјал примен, произведен, пра-
тен, изгубен или на некој друг начин иставен од ин-
вентарот, и на количествата на инвентарот; 

(б) оцена на прецизноста и точноста на мере-
њата и процена на несигурноста во мерењето; 

(ц) постапки за утврдување, ревизија и оцена на 
разликите помеѓу мерењата на испорачувачот и при-
мачот; 

(д) постапки за спроведување на -физичко ин-
вентарисување; 

(е) постапки за процена на акумулацијата на 
неумерениот инвентар и на неизмерените загуби; 

(ф) систем за регистрирање и за известување 
кој, за секоја зона на материјалниот биланс, ќе го 
покаже инвентарот на материјалниот биланс и про-
мените во тој инвентар, вклучувајќи ги потврдите 
за приемот и за испораката од зоната на материјал-
ниот биланс; 

(г) одредби кои ќе обезбедат постапките и спро-
ведувањето на пресметувањето да се вршат ко-
ректно; 

(х) постапки за поднесување извештаи до Аген^ 
цијата, согласно со чл. 59 до 69. 

ПОЧЕТНА ТОЧКА НА ПРИМЕНА НА 
ГАРАНЦИИТЕ 

Член 33 
Гаранциите од оваа спогодба нема да се приме-

нуваат врз материјалот при копање или преработка 
на руда. 
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Article 34 
(a) When any material containing uranium or 

thorium which has not reached the stage of the nuclear 
fuel cycle described in paragraph (с) is directly or 
indirectly exported to a non-nuclear-weapon State1, 
Yugoslavia shall inform the Agency of its quantity, 
composition and destination, unless the material is 
exported for specifically non-nuclear purposes; 

(b) When any material containing uranium or 
thorium which has not reached the stage of the 
nuclear fuel cycle described in paragraph (с) is 
imported, Yugoslavia shall inform the Agency of its 
quantity and composition, unless the material is 
imported for specifically non-nuclear purposes; and 

(c) When any nuclear material of a composition 
and purity suitable for fuel fabrication or for isotopic 
enrichment leaves the plant or the process stage in 
which it has been produced, or when such nuclear 
material, or any other nuclear material produced at 
a later stage in the nuclear fuel cycle, is imported 
into Yugoslavia, the nuclear material shall become 
subject to the other safeguards procedure's specified 
in this Agreement. 

Член 34 
(а) Кога кој и да е материјал што содржи уран 

или ториум кој не достигнал степен на нуклеарен 
горивен циклус опишан во долниот став (ц) директ-
но или индиректно ќе извезе во некоја држава КОЈ а 
нема нуклеарно оружје, Југославија ќе ја извести 
Агенцијата за неговото количество, составот и одре-
диштето, освен ако материјалот не е извезен за спе-
цифично ненуклеарни цели. 

(б) Кога кој и да е материјал што содржи уран 
или ториум кој не достигнал степен на нуклеарен 
горивен циклус опишан во долниот став (ц) ќе увезе, 
Југославија Ќе ја извести Агенцијата за неговото 
количество и составот, освен ако материјалот бил 
увезен за специфично ненуклеарни цели. 

(ц) Кога кој и да е нуклеарен материјал, со сос-
тав и чистота погодни за фабрикација на гориво или 
за изотопно збогатување, ќе ја напушти постројката 
или фазата на процесот но која бил произведен, или 
кога таквиот нуклеарен материјал или кој и да е 
друг нуклеарен материјал произведен во некоја по-
доцнежна фаза во нуклеарниот горивен циклус ќе 
се увезе во Југославија, таквиот нуклеарен мате-
ријал ќе подлежи на постапките за -примена на 
гаранциите специфицирани во оваа спогодба. 

TERMINATION OF SAFEGUARDS -

Article 35 
(a) Safeguards shall terminate on nuclear material 

subject to safeguards under this Agreement, under the 
conditions set forth in Article 11. Where the conditions 
of that Article are not met, but Yugoslavia considers 
that the recovery of safeguarded nuclear material 
f rom residues is not for the time being practicable or 
desirable, Yugoslavia and the Agency shall consult on 
the apropriate safeguards measures to be applied. 

(b) Safeguards shall terminate on nuclear material 
subject to safeguards under this Agreement, under 
the conditions set forth in Article 13, provided that 
Yugoslavia and the Agency agree that such nuclear 
material is practicably irrecoverable. 

ОКОНЧУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ 

Член 35 
(а) Гаранциите ќе се окончаат за нуклеарниот 

материјал кој подлежи на гаранциите според оваа 
спогодба, согласно со условите изложени во член 11. 
Таму каде што не се задоволени условите на тој 
член, или Југославија смета дека регенерацијата на 
нуклеарниот материјал од отпадоци за извесно вре-
ме не е изводлива или пожелна, Југославија и Аген-
цијата ќе се посветуваат за соодветните мерки на 
гаранција што треба да се применат. 

(б) Гаранциите ќе се оксшчаат за нуклеарен ма-
теријал кој подлежи на гаранциите според оваа спо-
годба согласно со условите изложени во член 13, под 
услов Југославија и Агенцијата да се согласат так-
виот нуклеарен материјал практично да не може да 
се регенерира. 

EXEMPTIONS FROM SAFEGUARDS 

Article 36 
At the request of Yugoslavia, the Agency shall 

e'xempt nuclear material from safeguards, as follows: 

(a) Special fissionable material, when it is used in 
gram quantities or less as a sensing component in 
instruments; 

(b) Nuclear material, when it is used in non-
-nuclear activities in accordance with Article 13, if 
such nuclear material is recoverable; and 

(c) Plutonium with an isotopic concentration of 
plutonium-238 exceeding 80%. 

Article 37 
At the request of Yugoslavia the Agency shall 

exempt from safeguards nuclear material that would 
otherwise be subject to safeguards, provided that the 
total quantity of-nuclear material which has been 
exempted in Yugoslavia in accordance with this Article 
may not at any time exceed: 

ИЗЗЕМАЊА ОД ГАРАНЦИИТЕ 

Член 36 
По барање на Југославија, Агенцијата ќе изземе 

нуклеарен материјал од гаранциите како што сле-
дува: 

(а) специјален фисибилен материјал кога се ко-
ристи во грам или помали количества како осетлив 
елемент во инструментите; 

(б) нуклеарен материјал кога се користи за не-
нуклеарни активности согласно со член 13, иако 
таквиот нуклеарен материјал може да се регене-
рира; 

(ц) плутониум со изотопна концентрација на 
плутониум — 238 над 80%. 

Член 37 
По барање на Југославија Агенцијата ќе го иззе-

ме од гаранциите нуклеа-рниот материјал кој инаку 
би подлегнал на гаранциите од оваа спогодба, под 
услов вкупното количество на нуклеарниот матери-
јал што било изземено во Југославија согласно со 
овој член да ќе може во кое и да е време да над-
мине: 
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(a) One kilogram in total of special fissionable 
material, which may consist of one or more of the 
following: 

(i) Plutonium; 
(ii) Uranium with an enrichment of 0.2 (20%) and 

above, taken account of by multiplying its weight by 
its enrichment; and 

(iii) Uranium with an enrichment below 0.2 (20%) 
"and above that of natural uranium, taken account of 
by multiplying its weight by five times the square of 
its enrichment; 

(b) Ten metric tons in total of natural uranium 
and depleted uranium with an enrichment above 0.005 
(0.5%); 

(c) Twenty metric tons of depleted uranium with 
an enrichment of 0.005 (0.5%) or below; and 

(d) Twenty metric tons of thorium; 
or such greater amounts as may be specified by the 
Board for uniform application. 

Article 38 
If exempted nuclear material is to be processed or 

stored together with nuclear material subject to 
safeguards under this Agreement, provision shall be 
made for the reapplication of safeguards thereto. 

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS 

Article 39 
Yugoslavia and the Agency shall make Subsidiary 

Arrangements which shall specify in detail, to the 
extent necessary to permit the Agency to fulfil its 
responsibilities under this Agreement in an effective 
and efficient manner, how the procedures laid down 
in this Agreement are to be applied. The Subsidiary 
Arrangements may be extended or changed by 
agreement between Yugoslavia and the Agency without 
amendment of this Agreement. 

Article 40 
The Subsidiary Arrangements shall enter into force 

at the same time as, or as soon as possible after, the 
entry into force of this Agreement. Yugoslavia and the 
Agency shall make every effort tcr achieve their entry 
into force within ninety days of the entry into force 
of this Agreement; an extension of that period shall 
require agreement between Yugoslavia and the Agency. 
Yugoslavia shall provide the Agency promptly with 
the information required for completing the Subsidiary 
Arrangements. Upon the entry into force of this 
Agreement, the Agency shall have the right to apply 
the procedures laid down therein in respect of the 
nuclear material listed in the inventory provided for 
in Article 41, even if the Subsidiary Arrangements 
have not yet entered into force. 

INVENTORY 

Article 41 
On the basis of the initial report referred to in 

Article 62, the Agency shall establish a unified 
inventory of all nuclear material in Yugoslavia subject 
to safeguards under this Agreement, irrespective of its 
origin, and shall maintain this -inventory on the basis 
of Subsequent reports and of the results of its 
verification activities Copies of the inventory shall be 
made available to Yugoslavia at intervals to be agreed. 

(а) вкупно еден килограм специјален фисибилен 
материјал кој може да се состои од една или повеќе 
следни ставки: 

(i) плутониум; 
(ii) уран со збогатување од 0,2 (20%) или повеќе, 

земајќи притоа неговата тежина да се помножи со 
неговото збогатување; 

(iii) уран со збогатување под 0,2 (20%) или по-
веќе од природниот уран, кога неговата тежина ќе 
се помножи пет пати со квадратот на неговото збо-
гатување; 

(б) вкупно десет метрички тони природен уран и 
осиромашен уран со збогатување над 0,005 (0,5%); 

(ц) дваесет метарски тони осиромашен уран со 
збогатување од 0,005 (0,5%) или помало; 

(д) дваесет метарски тони ториум; 
или некое поголемо количество што Советот па 
гувернерите може да го одреди за единствена 
примена. 

Член 38 
Ако изземениот нуклеарен материјал треба да 

се преработи или складира заедно со нуклеарниот 
материјал кој подлежи на гаранциите според оваа 
спогодба, ќе се преземат мерки повторно да се при-
менат врз него гаранциите. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АРАНЖМАНИ 

Член 39 
Југославија и Агенцијата ќе состават Дополни-

телни аранжмани со кои ќе се специфицираат под-
робностите, до оние граници што се потребни Аген-
цијата да ги исполни на ефикасен и успешен начин 
своите обврски според оваа спогодба, за примену-
вање на постапките изложени во оваа спогодба. До-
полнителните аранжмани можат да се прошират или 
изменат со договор помеѓу" Југославија и Агенцијата 
без амандман кон оваа спогодба. 

Член 40 
Дополнителните аранжмани ќе влезат во сила 

едновремено или што е можно побргу по влегува-
њето во сила на оваа спогодба. Југославија и Аген-
цијата ќе вложат максимум напори да се постигне 
нивно влегување во сила за 90 дена по влегувањето 
во сила на оваа спогодба. Продолжувањето на тој 
период ќе бара согласност на Југославија и Агенци-
јата. Југославија веднаш ќе и ги достави на Агенци-
јата информациите потребни за составување на До-
полнителните аранжмани. По влегувањето во сила 
на оваа спогодба, Агенцијата ќе има право да ги 
примени постапките во неа изложени во поглед на 
нуклеарниот материјал наведен во инвентарот што 
е пропишан со долниот член 41, дури и ако Допол-
нителните аранжмани уште не влегле во сила. 

ИНВЕНТАР 

Член 41 
Врз основа на почетниот извештај од член 62 

кој следува, Агенцијата ќе устрои еден единствен 
инвентар за сиот нуклеарен материјал во Југосла-
вија кој подлежи на гаранциите според оваа спо-
годба, без оглед на неговото потекло, и тој инвентар 
ќе го одржува врз база на извештаите што ќе усле-
дат и на резултатите од нејзините верификациони 
активности. Копиите на инвентарот ќе П се стават 
на располагање на Југославија во договорените ин-
тервали. 

/ 
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DESIGN INFORMATION 

General provisions 

Article 42 
Pursuant to Article 8, design information in respect 

of existing facilities shall be provided to the Agency 
during the discussion of the Subsidiary Arrangements. 
The time limits for the provision of design information 
in respect of the new facilities shall be specified in the 
Subsidiary Arrangements and such information shall 
be provided as early as possible before nuclear 
material is introduced into a new facility. 

Article 43 
The design information to be provided to the 

Agency shall include, in respect of each facility, when 
applicable: 

(a) The identification of the facility, stating its 
general character, purpose, nominal capacity and 
geographic location, and the name and address to be 
used for routine business purposes; 

(b) A description of the general arrangement qf 
the facility with reference, to the extent feasible, to 
the form, location and flow of nuclear material and 
to the general layout of important items of equipment 
which use, produce or process nuclear material; 

(c) A description of features of the facility relating 
to material accountancy, containment and surveillance; 
and 

(d) A description of the existing and proposed 
procedures at the facility for nuclear material 
accountancy and control, with special reference to 
material balance areas established by the operator, 
measurements of flow and procedures for physical 
inventory taking. 

Article 44 
Other information relevant to the application of 

safeguards shall also be provided to the Agency in 
respect of each facility, in particular on organizational 
responsibility for material accountancy and control. 
Yugoslavia shall provide the Agency with 
supplementary information on the health and safety 
procedures which the Agency shall observe and with 
which the inspectors shall comply at the facility. 

Article 45 
The Agency shall be provided with design 

information in respect of a modification relevant for 
safeguards purposes, for examination, and shall be 
informed of any change in the information provided 
to it under Article 44. sufficiently in advance for the 
safeguards procedures to be adjusted when necessary. 

Article 46 
Purposes of examination of design information 

The design information provided to the Agency 
shall be used for the following purposes: 

(a) To identify the features of facilities and nuclear 
material relevant to the application of safeguards to 
nuclear material in sufficient detail to facilitate 
verification; 

(Ђ) To determine material balance areas to be used 
for Agency accounting purposes and to select those 
strategic points which are key measurement points and 

ПРОЕКТНИ ИНФОРМАЦИИ 

Општи одредби 

Член 42 
Согласно со член 8 проектните информации во 

поглед постојните постројки ќе ќ се достават на 
Агенцијата во текот на дискусиите за Дополнител-
ните аранжмани. Временските ограничувања за 
доставување на проектните информации во поглед на 
новите постројки ќе се утврдат во Дополните дните 
аранжмани и тие информации ќе се достават колку 
е можно пред воведување на нуклеарниот материјал 
во нова постројка. 

Член 43 
Проектните информации што треба да ќ се дос-

тават на Агенцијата, за секоја постројка кога и да 
е тоа применливо, ќе опфатат: 

(а) опис на постројката, со наведување на неј-
зиниот општ карактер, на целта, номиналниот капа-
цитет и географската локација, и име и адреса што 
ф е б а да се употребуваат во секојдневниот деловен 
однос; 

(б) опис на општиот распоред на постројката со 
означување, во границите на можностите, на фор-
мата, локацијата и текот на нуклеарниот материјал 
и општиот распоред на главните делови од опремата 
со кои се користи, се произведува или се прерабо-
тува нуклеарниот материјал; 

(ц) опис на карактеристиките на постројката 
што се од значење за пресметувањето на материја-
лот, за држењето на материјалот во затворена прос-
торија и за надгледувањето; 

(д) опис на постојните и предложените постапки 
за пресметување и контрола на нуклеарниот мате-
ријал во постројката, со посебен осврт врз зоните на 
материјалниот биланс утврдени од страна на опера-
тор, врз мерењето на текот и врз постапките за вр-
шење на физичко инвентарисување. 

Член 44 
Другите информации од значење за применува-

њето на гаранциите исто така ќе и се доставуваат на 
Агенцијата за секоја постројка, особено оние што се 
однесуваат до организационата одговорност за прес-
метувањето на материјалот и за контролата. Југо-
славија ќе и достави на Агенцијата дополнителни 
информации за прописите што се однесуваат на 
здравствената заштита и сигурност, што Агенцијата 
ќе ги разгледа и кон кои инспекторите ка ј построј-
ките ќе се придржуваат. 

Член 45 
На Агенцијата ќе и се достават ^"разгледување 

проектните информации за измените што се од зна-
чење за применувањето на гаранциите, а ќе биде 
известена и за секоја промена во доставените пода-
тоци според член 44, доволно време однапред за ако 
треба да се приспособат, постапките за примена4 на 
гаранциите. 

Член 46 
Целта на испитувањето на проектните информации 

Проектните информации што и се доставени на 
Агенцијата ќе се користат за следните цели: 

(а) да се утврдат карактеристиките на построј-
ките и на нуклеарниот материјал што се од значење 
за применувањето на гаранциите врз нуклеарниот 
материјал, со доволно подробности за да се олесни 
верификацијата; 

(б) да се одредат зоните на материјалниот би-
ланс што ќе се користат за пресметковните цели на 
Агенцијата и да се одберат оние стратегиски точки 
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which will be used to determine flow and inventory 
of nuclear material; in determining such material 
balance areas the Agency shall, inter alia, use the 
following criteria: 

(I) The size of the material balance' area shall be 
related to the accuracy with which the material 
balance can be established; 

(u) In determining the material balance area 
advantage shall be taken of any opportunity to use 
containment and surveillance to help ensure the 
completeness of flow measurements and thereby to 
simplify the application of safeguards and to 
concentrate measurement efforts at key measurement 
points; 

(iii) A number of material balance areas in use at 
a facility or at distinct sites may be combined in one 
material balance area to be used for Agency accounting 
purposes when the Agency determines that this is 
consistent with its verification requirements; and 

(iv) A special material balance area may be 
established at the request of Yugoslavia around a 
process step involving commercially sensitive informa-
tion; 

(c) To establish the nominal timing and procedures 
for taking of physical inventory of nuclear material 
for Agency accounting purposes; 

(d) To establish the records and reports 
requirements and records evaluation procedures; 

(e) To establish requirements and procedures for 
verification of the quantity and location of nuclear 
material; and 

(f) To select appropriate combinations of 
containment and surveillance methods and techniques 
and the strategic points at which they are to be 
applied. 

The results of the examination of the design 
information shall be included in the Subsidiary Ar-
rangements. 

Article 47 
Be-examination of design information 

Design information shall be re-examined in the 
light of changes in operation conditions, of develop-
ments in safeguards technology or of experience in 
the application of verification procedures, with a view 
to modifying the action the Agency has taken pursuant 
to Article 46. 

Article 48 
Verification of design information 

The Agency, in co-operation with Yugoslavia, may 
send inspectors to facilities to verify the design infor-
mation provided to the Agency pursuant to Articles 
42—45, for the purposes stated in Article 46. 

, INFORMATION IN RESPECT OF NUCLEAR 
MATERIAL OUTSIDE FACILITIES 

Article 49 
The Agency shall be provided with the following 

Information when nuclear material is to be customarily 
used outside facilities, as applicable: 

(a) A general description of the use of the nuclear 
Material, its geographic location, and the user's name 
and address гог routine business purposes; and 

кои се клучни точки на мерењата, а кои ќе се ко-
ристат за одредување на текот и инвентарот на 
нуклеарниот материјал. При одредувањето на такви 
зони на материјалниот биланс, Агенцијата, inter alia, 
ќе се користи со следните критериуми: 

(О големината на з,оната на материјалниот би-
ланс ќе се усогласи со точноста со која материјал-
ниот биланс може да се установи; 

(ii) при одредувањето на зоната на материјал-
ниот биланс ќе се користи секоја можност за др-
жење на материјалот во затворена просторија и за 
надгледување за да се олесни потполноста на мере-
њата на текот и на тој начин да се упрости приме-
нувањето на гаранциите, а мерењата да се концен-
трираат на клучните точки; 

(iii) извесен број зони на материјалниот биланс 
кои ' се користат во некои постројки или во јасно 
одредени локации можат да се спојат во една зона 
на материјалниот биланс која ќе се користи за прес-
метковните цели на Агенцијата кога Агенцијата ќе 
одлучи дека тоа е во согласност со нејзините вери-
фикациони барања; 

(iv) специјална зона на материјалниот биланс по 
барање на Југославија може да се основа околу не-
кое стапување во процес кој опфаќа комерцијално 
осетливи информации; 

(ц) да се утврдат номиналните временски рокови 
и постапките за вршење на физичкото инвентари-
сување а за пресметковните цели на Агенцијата; 

(д) да се утврдат барањата за документацијата и 
за извештаите и постапките за оцена на документа-
цијата; 

(е) да се утврдат барањата и постапките за вери-
фикација на количеството и местото каде што се 
наоѓа нуклеарниот материјал; 

(ф) да се одберат соодветни комбинации на ме-
тоди и техники за држење на материјалот во затво-
рена просторија и за надзор, како и стратегиски 
точки во кои истите треба да се применат. 

Резултатите на испитувањето на проектните ин-
формации ќе бидат вклучени во Дополнителните 
аранжмани, 

Член 47 
Дополнително испитување на проектните 

информации 

Проектните информации дополнително ќе се ис-
питаат во светлината на измените во погонските ус-
лови, на новите достигања во технологијата на га-
ранциите или на искуството во применувањето на 
верификационото постапки, а за модификување на 
акцијата што Агенцијата ја презела според горниот 
член 46. 

Член 48 
Верификација на проектните информации 

Агенцијата, во соработка со Југославија, може 
да испрати инспектори во постројките да ги вери-
фикуваат проектните информации дадени на Аген-
цијата согласно со горните чл. 42 до 45 за целите 
изнесени во член 46. 

ИНФОРМАЦИИ ЗА НУКЛЕАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ 
ВОН ОД ПОСТРОЈКИТЕ 

Член 49 
На Агенцијата ќе и се достават следните инфор-

мации кога нуклеарниот материјал се користи на 
вообичаен начин вон од постројките, и тоа спрема 
потребата: 

(а) општ опис на користењето на нуклеарниот 
материјал, на неговата географска локација и ко-
рисниковото име и адреса за секојдневни деловни 
цели; 
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(b) А general description of the existing and 
proposed procedures for nuclear rpaterial accountancy 
and control, including organizational responsibility for 
material accountancy and control. 

The Agency shall be informed, on a timely basis, 
of any change in the information provided to it under 
this Article. 

Article 50 
The information provided to the Agency pursuant 

to Article 49 may be used, to the extent relevant, for 
the purposes set out in Article 46(b)-(f). 

RECORDS SYSTEM 

General provisions 

Article 51 
In establishing its system of materials control as 

referred to in Article 7, Yugoslavia shall arrange that 
records arc kept in respect of each material balance 
area. The records to be kept shall be described in the 
Subsidiary Arrangements. 

Article 52 
^ Yugoslavia shall make arrangements to facilitate 

the examination of records by inspectors, particularly 
if the records are not kept in English, French, Russian 
or Spanish. 

Article 53 
Records shall be retained for at least five years. 

Article 54 
Records shall consist, as appropriate, of: 

(a) Accounting records of all nuclear material 
subject to safeguards under this Agreement; and 

(b) Operating records for facilities containing such 
nuclear material. 

Article 55 
The system of measurements on which the records 

used for the preparation of reports are based shall 
either conform to the latest international standards 
or be equivalent in quality to such standards. 

Accounting records 

Article 56 
The accounting records shall set forth the following 

in respect of each material balance area:. 
(a) All inventory changes, so as to permit a deter-

mination of the book inventory at any time; 

(b) All measurement results that are used for 
determination of the physical inventory; and 

(c) All adjustments and corrections that have been 
made in respect of inventory changes, book inventories 
and physical inventories. 

Article 57 
For all inventory changes and physical inventories 

the records shall show, in respect of oach batch of 
nuclear material: material identification, batch data 
and source data. The records shall account for 

(б) општ опис на постојните и предложените 
постапки за пресметување и контрола на нуклеар-
ниот материјал, вклучувајќи ја организационата од-
говорност за пресметувањето и контролата на мате-
ријалот. 

Агенцијата навремено ќе биде известувана за 
сите промени во информациите што Ќ се доставу-
аат според овој член. 

Член 50 
Информациите доставени до Агенцијата според 

член 49 можат да се користат, во онаа мера колку 
што тоа е потребно, за целите изнесени во член 46 
(Б) - ( Ф ) . 

СИСТЕМ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 

Општи одредби 

Член 51 
При основањето на овој систем за контрола на 

материјалот, како што е речено во "член 7, Југосла-
вија ќе уреди да се води документација за секоја 
зона на материјалниот биланс. Документацијата што 
треба да се чува ќе биде опишана во Дополнител-
ните аранжмани. 

Член 52 
Југославија ќе направи аранжмани со кои ќе 

се олесни испитувањето на документацијата од стра-
на на инспекторите, о с о б е н о в о документацијата не 
се води на англиски, француски, руски или шпански 
јазик. 

Член 53 
Документацијата ќе се чува најмалку пет го-

дини. 

Член 54 
Документацијата ќе се состои, според потребата, 

од: 
(а) документација за пресметувањето на својот 

нуклеарен материјал кој подлежи на гаранции спо-
ред оваа спогодба; 

(б) погонска документација за постројките кои 
содржат таков нуклеарен материјал. 

Член 55 
Системот на мерењата врз кој се заснова доку-

ментацијата која се користи за подготвување из-
вештаи, ќе биде усогласен со најновите меѓународни 
стандарди или по квалитет ќе им одговара на так-
вите стандарди. 

Документација за пресметувањето 

Член 56 
Документацијата за пресметувањето, за секоја 

зона на материјалниот биланс, ќе даде увид: 
(а) во сите измени во инвентарот, така што во 

секое време да може да се одреди книговодствениот 
инвентар; 

(б) во сите резултати на мерењата што се корис-
тат за одредување на физичкиот инвентар; 

(ц) во сите приспособувања и корекции извр-
шени во поглед измената во инвентарот, на книго-
водствениот инвентар и на физичкиот инвентар. 

Член 57 ' 
За секоја инвентарен измена и физичко инвен-

тарисување, во поглед на секоја шаржа на нуклеар-
ниот материјал, документацијата ќе ги покаже: 
идентификацијата на маЈеријалот, податоците за 
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uranium, thorium and plutonium separately in each 
batch of nuclear material. For each inventory change, 
the date of the inventory change and, when appropriate, 
the originating material balance area and the receiving 
material balance area or the recipient, shall be 
indicated. 

Article 58 

Operating records 

The operating records shall set forth, as 
appropriate, in respect of each material balance area: 

(a) Those operating data which are used to 
establish changes in the quantities and composition of 
nuclear material; 

(b) The data obtained from the calibration of tanks 
and instruments and-from sampling and analyses, the 
procedures to control the quality of measurements and 
the derived" estimates of random and systematic error; 

(c) A description of the sequence of the actions 
taken in preparing for, and in taking, a physical 
inventory, in order to ensure that it is correct and 
complete; and 

(d) A description of the actions taken in order to 
ascertain the cause and magnitude of any accidental 
or unmeasured loss that might occur. 

REPORTS SYSTEM 

General provisions 

Article 59 
Yugoslavia shall provide the Agency with reports 

as detailed in Articles 60—69 in respect of nuclear 
material subject to safeguards under this Agreement. 

Article 60 
Reports shall be made in English, French, Russian 

or Spanish, except as otherwise specified in the 
Subsidiary Arrangements. 

Article 61 
Reports shall be based on the records kept in 

accordance with Articles 51—58 and shall consist, as 
appropriate, of accounting reports and special reports. 

Accounting reports 

Article 62 
The Agency shall be provided with an initial 

report on all nuclear material subject to safeguards 
under this Agreement. The initial report shall be 
dispatched by Yugoslavia to the Agency within thirty 
days of the last day of the calendar month in which 
this Agreement enters into force, and shall reflect the 
situation as of the last day of that month. 

Article 63 
Yugoslavia shall provide the Agency with the 

following accounting reports for each material balance 
area: 

(a) Inventory change reports showing all changes 
In the inventory of nuclear material. The reports shall 
be dispatched as soon as possible and in any event 

шаржата и изворните -податоци. Во документацијата 
ќе се води сметка за уранот, ториумот и плутони-
умот одделно во секоја шаржа на нуклеарниот ма-
теријал. За секоја инвентарска измена ќе се наведе 
датумот на извршувањето на инвентарската измена, 
а, ,според потреба, појдовната зона на материјалниот 
биланс и приемната зона на материјалниот биланс 
или примателот. 

Член 58 

Погонска документација 

Погонската документација, според потреба, во 
поглед на секоја зона на материјалниот биланс ќе 
ги содржи: 

(а) оние погонски податоци што се користат за 
установување промени во -количеството и во соста-
вот на нуклеарниот материјал; 

(б) податоците добиени при калибрацијата на 
резервоарите и инструментите и при земањето мос-
три и анализи, при постапката за контрола на ква-
литетот на мерењата и изведената процена на слу-
чајните и систематските ,грешки^ 

(ц) опис на редоследот на постапките преземени 
при подготвувањето и вршењето на физичкото ин-
вентарисување, за да се осигури тоа да биде точно и 
целосно; 

(д) опис на постапките преземени заради утвр-
дување на причината и големината на која и да е 
случајна или неизмерена загуба до која би можело 
да дојде. 

СИСТЕМ НА ИЗВЕШТАИТЕ 

Општи одредби 

Член 59 
Југославија, според, подробностите изнесени во 

чл. 60 до 69, ќе и доставува на Агенцијата извештаи 
за нуклеарниот материјал кој подлежи на гаран-
циите според оваа спогодба. 

Член 60 
Извештаите ќе се даваат на англиски, францус-

ки, руски и шпански јазик, освен ако не е поинаку 
одредено оо Дополнителните аранжмани. 

Член 61 
Извештаите ќе бидат засновани врз документа-

цијата водена согласно со чл. 51 до 58 и, по потре-
ба, ќе се состојат од извештаи за пресметувањето и 
од специјални извештаи. 

Извештаи за пресметувањето 

Член 62 
На Агенцијата ќе и се достави почетнион извеш-

тај за вкупниот нуклеарен материјал кој подлежи 
на гаранциите според оваа спогодба. Почетниот из-
вештај Југославија ќе и го испрати на Агенцијата 
30 дена по последниот ден на календарскиот месец 
во кој оваа спогодба влегува во сила, и ќе ја одра-
зува состојбата од последниот ден на тој месец. 

Член 63 
Југославија ќе п ги доставува на Агенцијата 

следните извештаи за пресметувањето за секоја зона 
на материјалниот биланс: 

(а) извештаи за инвентарските измени кои ќе ги 
покажат сите промени во инвентарот на нуклеарни-
от материјал. Извештаите ќе се праќаат колку што 
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within thirty days after the end of the month in which 
the inventory changes occurred or were estab-
lished, and 

(b) Material balance reports showing the material 
balance based on a physical inventory of nuclear ma-
terial actually present in the material balance area. 
The reports shall be dispatched as soon as possible 
and in any event within thirty days after the physical 
inventory has been taken. 

The reports shall be based on data available as 
of the date of reporting and may be corrected at a 
later date, as required. 

Article 64 
Inventory change reports shall specify identifica-

tion and batch data for each bc-tch of nuclear material, 
the date of the inventory change and as appropriate, 
the originating material balance area and the receiving 
material balance area or the recipient. These reports 
shall be accompanied by concise notes: 

(a) Explaining the inventory changes, on the basis 
of the operationg data contained in the operating 
records provided for under Article 58(a); and 

(b) Describing, as specified in the Subsidiary 
Arrangements, the anticipated operational programme, 
particularly the taking of a physical inventory. 

Article 65 
Yugoslavia shall report each inventory change, 

adjustment and correction, either periodically in a 
consolidated list or individually. Inventory changes 
shall be reported in terms of batches. As specified in 
the Subsidiary Arrangements, small changes in 
inventory of nuclear material such as transfers of 
analytical samples, may be combined in one batch and 
reported as one inventory change. 

Article 66 
The Agency shall provide Yugoslavia with semi-

a n n u a l statements of book inventory of nuclear 
material subject to safeguards under this Agreement, 
for each material balance area, as based on the 
inventory change reports for the period covered by 
each such statement. 

Article 67 
Material balance reports shall include the 

following entries, unless otherwise agreed by 
Yugoslavia and the Agency: 

(a) Beginning physical inventory; 
(b) Inventory changes (first increases, then 

decreases); 
(c) Ending book inventory; 

, (d) Shioper/receiver differences; 
(e) Adjusted ending book inventory; 

(f) Ending physical inventory; and 
(g) Material unaccounted for. 
A statement of the physical inventory, listing all 

batches separately and specifying material identification 
and batch data for each batch, shall be attached to 
each material balance report. 

Article 68 
Special reports 

. Yugoslavia shall make special reports without 
aelay: 

е можно порано, а во секој случај 30 дена по исте-
кот на месецот во кој дошло до инвентарски измени 
или во кој тие биле установени; 

(б) извештаи за материјалниот биланс што го 
покажуваат материјалниот баланс заснован врз фи-
зичкото инвентарисување на нуклеарниот матери-
јал навистина присутен^во зоната на материјалниот 
биланс. Извештаите ќе се испратат колку што е 
можно порано, а во секој случај 30 дена по изврше-
ното физичко инветарисување. 

Извештаите ќе "се засноваат врз податоците рас-
положиви на денот на известувањето и можат да се 
коригираат подоцна ако биде потребно. 

Член 64 
Извештаите за инвентарските измени ќе ги спе-

цифицираат идентификационите податоци и пода-
тоците за шаржата за секоја шаржа на нуклеар-
ниот материјал, датумот на инвентарската измена и, 
ако е потребно, испратната зона на материјалниот 
биланс и приемната зона на материјалниот биланс 
или на примателот. Овие извештаи ќе бидат придру-
жувани од концизни забелешки кои: 

(а) ќе ги објаснат инвентарските измени врз ос-
нова на погонските податоци содржани во погонска-
та документација предвидена со горниот член 58 (а); 

(б) ќе ја опишат, како што е специфицирано во 
Дополнителните аранжмани, предвидената опера-
тивна програма, особено вршењето на физичкото ин-
вентарисување. 

Член 65 
Југославија ќе известува за секоја инвентарен 

измена, приспособување или корекција, било перио-
дично преку еден заеднички список, или поединечно. 
За инвентарските измени ќе се известува според 
шаржите. Како што е специфицирано во Дополни-
телните аранжмани, помалите измени во инвентарот 
на нуклеарниот материјал, како што е земањето на 
аналитички мостри, можат да се поврзат во една 
шаржа и да се соопштат како една инвентарска из-
мена. 

Член 66 
Агенцијата ќе и доставува на Југославија полу-

годишни соопштенија за книговодствениот инвентар 
на нуклеарниот материјал кој подлежи на гаранции-
те според оваа спогодба, за секоја зона на материјал-
ниот биланс, а засновано врз извештаите за инвен-
тарските измени за периодот опфатен со секое так-
во соопштение. 

Член 67 
Извештаите за материјалниот биланс ќе ги 

вклучат следните ставки, освен ако не е поинаку 
договорено помеѓу Југославија и Агенцијата: 

(а) почетниот физички инвентар; 
(б) инвентарските измени (прво зголемувањата, 

потоа намалувањата); 
(ц) заклучниот книговодствен инвентар; 
(д) разликите помеѓу испорачувачот и примачот; 
(е) приспособениот заклучен книговодствен ин-

вентар; 
(ф) заклучниот физички инвентар; 
(г) неевидентираниот материјал. 
Соопштението за физичкиот инвентар кое ги на-

бројува сите шаржи поединечно и ја специфицира 
идентификацијата на материјалот и податоците за 
шаржата за секоја шаржа, ќе биде припоено кон се-
кој извештај за материјалниот биланс. 

Член 68 
Посебни извештаи 

Југославија ќе поднесува посебни извештаи без 
одлагање: 
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(a) If any unusual incident or circumstances lead 
Yugoslavia to believe that there is or may have been 
loss of nuclear material that exceeds the limits 
specified for this purpose in the Subsidiary Arrange-
ments; or 

(b) If the containment has unexpectedly changed 
from that specified in the Subsidiary Arrangements 
to the extent that unauthorized removal of nuclear 
material has become possible. 

Article 69 
Amplification and clarification of reports 

If the Agency so requests, Yugoslavia shall 
provide it with amplifications or clarifications of any 
report, in so far as relevant for the purpose of 
safeguards. 

INSPECTIONS 

Article 70 
General provisions 

The Agency shall have the right to make inspec-
tions as provided for in. Articles 71—82. 

Purposes of inspections 

Article 71, 
The Agency may make ad hoc inspections in 

order to: 
(a) Verify the information contained in the initial 

report , on the nuclear material subject to safeguards 
under this Agreement; 

(b) Identify and verify changes in the situation 
which have occurred since the date of the initial 
report; and 

(c) Identify, and if possible verify the quantity 
and composition of, nuclear material in accordance 
with Articles 93 and 96. before its transfer out of or 
upon its transfer into Yugoslavia. 

Article 72 
The Agency may make routine inspections in or-

der to: 
(a) Verify that reports are consistent with records; 

(b) Verify the location, identity, quantity and com-
position of all nuclear material subject to safeguards 
under this Agreement; and 

(c) Verify information on the possible causes of 
material unaccounted for, shipper/receiver differences 
and uncertainties in the book inventory. 

Article 73 
Subject to the procedures laid down in Article 77, 

the Agency may make special inspections: 

(a) In order to verify the information contained in 
special reports; 'or 

(b) If the Agency considers that information made 
available by Yugoslavia including explanations from 
Yugoslavia and information obtained from routine 
inspections, is not adequate for the Agency to fulfil 
its responsibilities under this Agreement. 

An inspection shall be deemed to be special when 
It is either additional to the routine inspection effort 

(а) ако каков и да е невообичаен инцидент или 
околност ја наведат Југославија да поверува дека 
постои или дека можело да дојде до загуба на нук-
леарен материјал кој ги надминува ограничувањата 
специфицирани за таа цел во Дополнителните аран-
жмани, или 

(б) ако за материјал што се држи во затворена 
просторија состојбата неочекувано се изменила во 
однос на онаа специфицирана во Дополнителните 
аранжмани и тоа во толкава мера што неовластено-
то отстранување на нуклеарниот материјал да ста-
нало можно. 

Член 69 
Проширување и објаснување на извештаите 

Ако Агенцијата така бара, Југославија ќе и до-
стави проширувања или објаснувања за секој из-
вештај во онаа мера, до колку тие се однесуваат на 
целите на гаранциите. 

ИНСПЕКЦИИ 

Член 70 
Општи одредби 

Агенцијата ќе има права да врши инспекции 
како што е одредено во чл. 71 до 82. 

, Целите на инспекцијата 

Член 71 
Агенцијата може да врши ad hoc инспекции: 

(а) за да ја верифицира информацијата содржа-
на во почетниот извештај за нуклеарниот материјал 
кој подлежи на гаранциите според оваа спогодба; 

-(б) за да ги идентифицира и верифицира изме-
ните во ситуацијата што настанала од датумот на 
почетниот извештај; 

(ц) за да ги идентифицира а ако е можно да ги 
верифицира количеството и составот на нуклеар-
ниот материјал согласно со чл. 93 и 96 кои следу-
ваат, пред неговиот извоз од или'неговиот увоз во 
Југославија. 

Член 72 
Агенцијата може да врши рутински инспекции! 

(а) за да верифицира дека извештаите се сог-
ласуваат со документацијата; 

(б) за да ги верифицира локацијата, идентите-
тот, количеството и составот на вкупниот нуклеарен 
материјал кој подлежи на гаранциите според оваа 
спогодба; 

(ц) за да ја верифицира информацијата за мож-
ните причини за постоење на неевидентиран мате-
ријал, на разликите помеѓу испорачувачот и при-
мачот и на неодре^ностите во книговодствениот ин- v  
вентар. 

Член 73 
Согласно со постапките изложени во член 77 

кој следува, Агенцијата може да врши специјални 
инспекции: 

(а) со цел да ги верифицира информациите со-
држани во посебни извештаи, или 

(б) доколку Агенцијата смета дека информации-
те што Југославија ги ставила на располагање, 
вклучувајќи ги и објаснувањата на Југославија и 
информациите добиени по пат на рутински инспек-
ции, не се доволни за Агенцијата за да ги изврши 
своите обврски според Спогодбата. 

Инспекцијата ќе се смета кака специјална, било 
да е додатна нон рутинските инспекции одредени 
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provided for in Articles 78—82 or involves access to 
information or locations in addition to the access spe-
cified in Article 76 for ad hoc and routine inspections, 
or both. 

Scope of inspections 

Article 74 
For the purposes specified in Article 71—73, the 

Agency may: 
(a) Examine the records kept pursuant to Articles 

51—58; 
(b) Make independent measurements of all nuclear 

material subject to safeguards under this Agreement; 

(c) Verify the functioning and calibration of in-
struments and other measuring and control equipment; 

(d) Apply and make use of surveillance and con-
tainment measures;, and 

(e) Use other objective methods which have been 
demonstrated to be technically feasible. 

Article 75 
Within the scope of Article 74, the Agency shall 

be enabled: 
(a) To observe that samples at key measurement 

points for material balance accountancy are taken in 
accordance with procedures which produce represen-
tative samples, to observe the treatment and analysis 
of the samples and to obtain duplicates of such samples; 

(b) To observe that the measurements of nuclear 
material at key measurement points for material ba-
lance accountancy are representative, and to observe 
the calibration of the instruments and equipment in-
volved; 

(c) To make arrangements with Yugoslavia that, 
if necessary: 

(i) Additional measurements are made and addi-
tional samples taken for the Agency's use; 

(ii) The Agency's standard analytical samples are 
analysed; 

(iii) Appropriate absolute standards are used in 
calibrating instruments and other equipment; and 

(iv) Other calibrations are carried out; 
(d) To arrange to use its own equipment for inde-

pendent measurement and surveillance, and if so agreed 
and specified in the Subsidiary Arrangements to ar-
range to install such equipment; 

(e) To apply its seals and other identifying and 
tamper-indicating devices to containments, if so agreed 
and specified in the Subsidiary Arrangements; and 

(f) To make arrangements with Yugoslavia for the 
shipping of samples taken for the Agency's use. 

Access for inspections 

Article 76 . 
(a) For the purposes specified in Article 71 (a) and 

(b) and until such time as the strategic points have 
been specified in the Subsidiary Arrangements, the 
Agency inspectors shall have access to any location 
where the initial report or any inspections carried out 
in connection with it indicate that nuclear material is 
present; 

(b) For the purposes specified in Article 71 (с) the 
inspectors shall have access to any location of which 
the Agency has been notified in accordance with 
Articles 92 (d) (iii) or 95 (d) (iii); 

со чл. 73 до 82 било да опфаќа пристап кон додат-
ните информации или локации, освен оние специ-
фицирани со член 76 за ad hoc рутински инспекции, 
било за обата случаи. 

Опсег на инспекциите 

Член 74 
За целите на специфицирани со чл. 71 до 73, 

Агенцијата може: 
(а) да ја испита документацијата водена соглас-

но со чл. 51 до 58; 
(б) да изврши независни мерења на вкупниот 

нуклеарен материјал кој подлежи на гаранциите 
според оваа спогодба; 

(ц) да ги верифицира функционирањето и кали-
брацијата на инструментите и на останатата мерна и 
контролна опрема; 

(д) да ги применува и да се користи со мерките 
за надгледување и држење на материјал во затво-
рена просторија; 

(е) да користи други објективни методи што се 
покажале како технички погодни. 

Член 75 
Во рамките на член 74 Агенцијата ќе биде овлас-

тена: 
(а) да внимава мострите во клучните точки на 

мерењата за утврдување на материјалниот биланс 
да се земаат согласно со постапките кои даваат ре-
презентативни мостри, да внимава на обработката и 
анализата на мострите и да добие дупликати од так-
вите мостри; 

(б) да внимава мерењата на нуклеарниот матери-
јал во клучните точки на мерењата за целите на ут-
врдувањето на материјалниот биланс да бидат ре-
презентативни и да внимава на калибрацијата на 
потребните инструменти и опрема; 

(ц) да направи аранжмани со Југославија, со цел 
ако биде потребно: 

(i) да се извршат дополнителни мерења и да се 
земат дополнителни мостри за потребите на Агенци-
јата ; 

(ii) да се анализираат стандардните аналитички 
мостри на Агенцијата; 

(iii) да се користат соодветни апсолутни стан-
дарди при калибрирање^ на инструментите и на 
другата опрема; 

(iv) да се извршат останатите калибрации; 
(д) да обезбеди користење на сопствената опре-

ма за независни мерења и надзор, и ако така е до-
говорено и специфицирано во Дополнителните аран-
жмани — да уреди да се инсталира таква опрема; 

(е) да ги користи своите печати и друга опрема 
за идентифицирање или откривање на провала при 
држењето на материјал во затворена просторија, ако 
така е договорено и специфицирано во Дополнител-
ните аранжмани; 

(ф) да направи аранжмани со Југославија за 
превоз со мострите земени за потребите на Агенци-
јата. 

Пристап за инспекции 

Член 76 
(а) За целите специфицирани во член 71 (а) и (б), 

а се до моментот кога ќе бидат специфицирани стра-
тегиските точки во Дополнителните аранжмани, ин-
спекторите на Агенцијата ќе имаат пристап кон се-
која локација во која почетниот извештај или која 
и да е инспекција извршена во врска со него ќе по-
кажат дека е присутен нуклеарен материјал; 

(б) за целите специфицирани во член 71 (ц) ин-
спекторите ќе имаат пристап кон секоја локација за 
која Агенцијата била известена според член 92 (д) 
(iii) или 95 (д) (iii); 
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(c) For the purposes specified in Article 72 the in-
spectors shall have access onlv to the strategic points 
specified in the Subsidiary Arrangements and to the 
records maintained pursuant to Articles 51-58; and 

(d) In the event of Yugoslavia concluding that any 
unusual circumstances require extended limitations on 
access by the Agency, Yugoslavia and the Agency shall 
promptly make arrangements with a view to enabling 
the Agency to discharge its safeguards responsibilities 
in the light of these limitations. The Director General 
shall report each such arrangement to the Board. 

Article 77 
In circumstances which may lead to special inspec-

tions for the purposes specified in Article 73 Yugoslavia 
and the Agency shall consult forthwith. As a result of 
such consultations the Agency may: 

(a) Make inspections in addition to the routine 
inspection effort provided for in Articles 78—82; and 

(b) Obtain access, in agreement with Yugoslavia, 
to information or locations in addition to those specified 
in Article 76. Any disagreement concerning the need 
for additional access shall be resolved in accordance 
with Articles 21 and 22; in case action by Yugoslavia 
is essential and urgent, Article 18 shall apply. 

Frequency and intensity of routine inspections 

Article 78 
The Agency shall keep the number, intensity and 

duration of routine inspections, applying optimum 
timing, to the minimum consistent with the effective 
implementation of the safeguards procedures set forth 
in this Agreement, and shall make the optimum and 
most economical use of inspection resources available 
to it. 

Article 79 
The Agency may carry out one routine inspection 

per year in respect of facilities and material balance 
Nareas outside facilities with a content or annual 
throughput, whichever is greater, of nuclear material 
not exceeding five effective kilograms. 

Article 80 
The number, intensity, duration, timing and mode 

of routine inspections in respect of facilities with a 
content or annual throughput of nuclear material 
exceeding five effective kilograms shall be determined 
on the basis that in the maximum or limiting case the 
inspection regime shall be no more intensive than is 
necessary and sufficient to maintain continuity of 
knowledge of the flow and inventory of nuclear mate-
rial, and the maximum routine inspection effort in 
respect of such facilities shall be determined as 
follows: 

(a) For reactors and sealed storage installations the 
maximum total of routine inspection per year shall be 
determined by allowing one sixth of a man-year of 
inspection for each such facility; 

(b) For facilities, other than reactors or sealed 
storage installations, involving plutonium or uranium 
enriched to more than 5%, the maximum total of routine 
inspection per year shall be^e te rmined by allowing 
for each such facility 30 ^ / е man-days of inspection 

(ц) за целите специфицирани во член 72 инспек-
торите ќе имаат пристап само кон стратегиските 
точки специфицирани во Дополнителните аранжма-
ни и во документацијата која се води согласно со 
чл. 51 до 58; 

(д) во случај Југославија да заклучи дека кои и 
да било невообичаени околности бараат проширу-
вање на ограничувањата во поглед на пристапот на 
Агенцијата, Југославија и Агенцијата веднаш ќе 
направат аранжмани што ќе и овозможат на Аген-
цијата своите одговорности во поглед на гаранциите 
да ги изврши во светлината на овие ограничувања. 
За секој ваков аранжман генералниот директор ќе 
го извести Советот. 

Член 77 
Југославија и Агенцијата веднаш ќе се п о с в е -

туваат за околностите што би можеле да доведат до 
специјални инспекции за целите специфицирани во 
член 73. Како резултат на таквите советувања Аген-
цијата може: 

(а) да изврши инспекции како дополнение на ру-
тинската инспекција одредена во чл. 78 до 82; 

(б) да добие пристап, со согласност од Југослави-
ја, кон дополнителните информации и локациите, 
покрај оние што се специфицирани во член 76. Се-
кое недоразбирање во врска со потребата за допол-
нителен пристап ќе биде решено согласно со чл. 21 
и 22; во случај акцијата од страна на Југославија да 
биде важна и итна, ќе се применува член 18. 

Зачестеност и интензитет на рутинските инспекции 

Член 78 
Агенцијата ќе го сведе бројот, интензитетот и 

траењето на ру^инските инспекции на минимум кој 
одговара на ефикасното спроведување на постапки-
те за примена на гаранциите изложени во оваа спо-
годба, применува1ќи оптимален т е п е в с к и период и 
користејќи се кај оптимално и најекономично со обе-
мот на инспекциите со кои располага. 

Член 79 
Агенцијата може годишно да изведе една ру-

тинска" инспекција на постројките и на зоните на 
материјалниот биланс надвор од постројките со со-
држина на нуклеарен материјал или со годишен 
проток, зависно од тоа што е поголемо, кој не над-
минува пет ефективни килограми. 

Член 80 
Бројот, интензитетот, траењето, временскиот 

распоред и начинот на рутинските инспекции во по-
глед на постројките со содржина или со годишен 
проток' на нуклеарен материјал кој надминува пет 
ефективни килограми ќе се одредуваат на таква ба-
за што во максималниот или граничниот случај ин-
спекцискиот режим да не биде поинтензивен откол-
ку што е потребно и доволно за одржување на кон-
тинуитетот во познавањето на текот и инвентарот на 
нуклеарниот материјал, а максималниот број рутин-
ски инспекции во поглед на таквите постројки ќе се 
одреди како што следува: 

(а) за реактори и за запечатени складови макси-
мумот на вкупните рутински инспекции годишно ќе 
се одреди сметајќи за секоја таква постројка по ед-
на шестина од човек-година инспекција; 

(б) за постројки што не се реактори или запеча-
тени складови, а во себе имаат плутониум или уран 
збогатен над 5%, максимум на вкупните рутински 
инспекции годишно ќе се одреди сметајќи за секоја 
таква постројка 30 X ј/Е човек-дена инспекции го-
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per year, where Е is the inventory or annual 
throughput of nuclear material, whichever is greater, 
expressed ' in etiective kilograms. The maximum 
established for any such facility shall not, however, 
be lees than 1.5 man-years of inspection; and 

(с) For facilities not covered by paragraphs (a) or 
(b)5 the maximum total of routine inspection per year 
shall be determined by allowing for each such facility 
one third of a man-year of inspection plus 0.4 X Е 
man-days of inspection per year, where Е is the in-
ventory or annual throughput of nuclear material, 
whichever is greater, expressed m ctfective kilograms. 

Yugoslavia and the Agency may agree to amend 
the figures for the maximum inspection effort spcified 
in this Article, upon determination by the Board that 
such amendment is reasonable. 

Article 81 
Subject to Articles 78—80 the criteria to be used 

for determining the actual number, intesity, duration, 
timing and mode of routine inspections in respect of 
any facility shall include: 

(a) The foriw of the nuclear material, in parti-
cular, whether the nuclear material is m bulk form 
or contained in a number of separate items; its chemi-
cal composition and, in the case of uranium, whether 
it is of low or high enrichment; and its accessibility; 

(b) The effectiveness of Yugoslavia's accountnig 
and control system, including the extent to which the 
operations of facilities are functionally independent of 
Yugoslavia's accounting and control system; the extent 
to which the measures specified in Article 32 have 
been implemented by Yugoslavia; the promptness of 
reports provided to the Agency's independent verifi-
cation; and' the amount and accuracy of the material 
unaccounted for, as verified by the Agency; 

(c) Characteristics of Yugoslavia's nuclear fuel 
cycle, in particular, the number and types of facilities 
containing nucler material subject to safeguards, the 
characteristics of such facilities relevant to safeguards, 
notably the degree of containment; the extent to which 
the design of such facilities facilitates verification of 
the flow and inventory of nuclear material; and the 
extent to which information from different material 
balance areas can be correlated; 

(d) International interdependence, in particular 
the extent to which nuclear material is received from 
or sent to other States for use or processing; any 
verification activities by the Agency in connection 
therewith; and the extent to which Yugoslavia's' 
nuclear activities are interrelated with those of other 
States; and 

(e) Technical developments in the field of safe-
guards, including the use of statistical techniques and 
random sampling in evaluating the flow of nuclear 
material. 

j 
Article 82 

Yugoslavia and the Agency shall consult if Yu-
goslavia considers that the inspection effort is being 
deployed with undue concentration on particular faci-
lities. 

дишко, при што Е е инвентар или годишен проток 
на нуклеарен материјал, зависно од тоа што е пого-
лемо, изразен во ефективни килограми. Максимумот 
утврден за секоја таква постројка, меѓутоа, нема да 
биде помал од 1,5 човек-година инспекција; 

(ц) за постројките што не се опфатени со ставо-
вите (а) или (б) максимумот на вкупните рутински ин-
спекции годишно ќе се одреди сметајќи за секоја 
таква - постројка една третина човек-година инс-
пекција плус 0,4 X Е човек-ден инспекции годишно^ 
при што Е е инвентар или годишен проток на нук-
леарен материјал, зависно од тоа што е поголемо, из-
разен во ефективни килограми. 

Југославија и Агенцијата можат да се сложат да 
се изменат бројките за максимални инспекции спе-
цифицирани во овој член по заклучокот па Советот 
на гувернерите дека таква измена е потребна. 

Член 81 
Согласно со чл. 78 до 80 критериумите што тре-

ба да се користат за одредување на вистинскиот 
број. интензитетот, траењето на временскиот распо-
ред и начинот на изведувањето на рутинските ин-
спекции за која и да е постројка ќе ги опфатат: 

(а) формата на нуклеарниот материјал, особе-
но дали нуклеарниот материјал е во необликувана 
форма или е содржан во низа поединечни елементи; 
неговиот хемиски состав и, во случајот со уран, дали 
е со ниско или високо збогатување, и неговата дос-
тапност; 

(б) ефикасноста на југословенскиот систем на 
евидентирање и контрола, вклучувајќи ги границите 
во кои операторите на нуклеарните постројки се не-
зависни од југословенскиот систем на пресметување 
и контрола, обемот во кој мерките специфицирани 
во член 32 биле реализирани од страна на Југосла-
вија, ажурноста во поднесувањето на извештаите до 
Агенцијата; нивната усогласеност со независната ве-
рификација на Агенцијата — како и количината и 
точноста во утврдувањето на неевидентираниот ма-
теријал онака како што е верифициран од страна на 
Агенцијата; 

(ц) карактеристиките на југословенскиот нук-
леарен горивен циклус, особено бројот и типовите на 
постројки со нуклеарен материјал кој подлежи на 
гаранциите, карактеристиките на таквите постројки 
во однос на гаранциите, а особено до кој степен ма-
теријалот е затворен, границите до кои проектот на 
тие постројки ја олеснува верификацијата на текот 
и инвентарот на нуклеарниот материјал, како и обе-
мот до кој информациите од различни зони на ма-
теријалниот биланс можат да се корелираат; 

(д) меѓународната независност, особено обе-
мот во кој нуклеарен материјал се прима од или се 
испраќа во други држави на користење или прера-
ботка; какви и да било верификациони активности 
на Агенцијата во врска со тоа и степенот до кој 
мирновременските нуклеарни активности на Југо-
славија заемно се поврзени со активностите на дру-
ги држави; 

(е) техничкиот развој во областа на гаранциите, 
вклучувајќи го користењето на статистички тех-
ники и земањето случајни мостри при оцената па 
текот на нуклеарниот материјал. 

Член 82 
Југославија и Агенцијата ќе се посоветуваат во 

случај Југославија да смета дека инспекцијата се 
изигрува со неумесна концентрација врз оддел и 
постројки. 
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Notice of inspections 

Article 83 
The Agency shall give advance notice to Yu-

goslavia before arrival of inspectors at facilities or 
material balance areas outside facilities, as follows: 

(a) For ad hoc inspections pursuant to Article 
71 (с), at least 24 hours; for those pursuant to Article 
71 (a) and (b) as well as the activities provided for 
in Article 48, at least one week; 

(b) For special inspections pursuant to Article 73, 
as promptly as possible after Yugoslavia and the 
Agency have consulted as provided for in Article 77, 
it being understood that notification of arrival 
normally will constitute part of the consultations; 
and 

(c) For routine inspections pursuant to Article 72, 
at least 24 hours in respect of the facilities referred 
to in Article 80 (b) and sealed storage installations 
containing plutonium or uranium enriched to-more 
than 5%, and one week in all other cases. 

Such notice of inspections shall include the names 
of the inspectors and shall indicate the facilities and 
the material balance areas outside facilities to be 
visited and the periods during which they will be 
visited. If the inspectors are to arrive from outside 
Yugoslavia the Agency shall also give advance notice 
of the place and time of their arrival in Yugoslavia. 

Article 84 
Notwithstanding the provisions of Article 83, the 

Agency may, as a supplementary measure, carry out 
without advance notification a portion of the routine 
inspections pursuant to Article 80 in accordance with 
the principle of random sampling. In performing any 
announced inspections, the Agency shall fully 
take into account any operational programme pro-
vided by Yugoslavia pursuant to Article 64 (b). 
Moreover, whenever practicable, and on the basis of 
the operational programme, it shall advise Yugoslavia 
periodically of its general programme of announced 
and unannounced inspections, specifying the general 
periods when inspections are foreseen. In carrying 
out any unannounced inspections, the Agency shall 
make every effort to minimize any practical dif-
ficulties for Yugoslavia and for facility operators, 
bearing in mind the relevant provisions of Articles 
44 and 89. Similarly Yugoslavia shall make every 
effort to facilitate the task of the inspectors. 

Designation of inspectors 

Article 85 
The following procedures shall apply to the 

designation of inspectors: 
(a) The Director General shall inform Yugoslavia 

in writing of the name, qualifications, nationality, 
grade and such other particulars as may be relevant, 
of each Agency official he proposes for designation 
as an inspector for Yugoslavia; 

(b) Yugoslavia shall inform the Director General 
within thirty days of the receipt of such a proposal 
whether it accepts the proposal; „ 

(c) The Director General may designate each 
offical who has been accepted by Yugoslavia as one 
of the inspectors for Yugoslavia, and shall inform 
Yugoslavia of such designations; and 

Најавување на инспекциите 

Член 83 
Агенцијата претходно ќе ft го најави на Југо-

славија доаѓањето на инспектори во постројките или 
во зоните на материјалниот биланс надвор од пос-
тројките, како што следува: 

(а) за ad hoc инспекции согласно со член 71 (ц) 
— најмалку 24 часа порано, за оние согласно со член 
71 (а) и (б) и за активности од член 48 — најмалку 
една недела порано; 

(б) за специјални инспекции согласно со член 73 
— што е можно порано откако Агенцијата и Југо-
славија се договориле како што тоа е предвидено 
со член 77, а при тоа да се подразбира дека известу 
вањето за доаѓањето нормално ќе претставува дел 
од договорот; 

(ц) за рутински инспекции според член 72 —-
најмалку 24 ча^а порано, во однос на постројките 
наведени во член 80 (б) и на запечатените" складови 
што содржат плутониум или уран збогатен над 5%, 
а една недела порано во сите други случаи. 

Таквото најавување на инспекции ќе ги содржи 
имињата на инспекторите и ќе ги наведе постројки-
те и зоните на материја л ниог биланс надвор од пос-
тројките што ќе бидат посетени и периодите во те-
кот на кои истите ќе бидат посетени. Ако инспекто-
рите треба да стигнат од место надвор од Југосла-
вија, Агенцијата исто така однапред ќе извести за 
местото и времето на нивното пристигнување во Ју-
гославија. 

Член 84 
Наспроти одредбите на член 83, како дополни-

телна мерка, без претходно најавување, Агенцијата 
може да изведе дел од рутинските инспекции според 
член 80, согласно со принципот на земање случајни 
мостри. При вршењето на која и да е ненајавена ин-
спекција, Агенцијата во целост ќе ја земе предвид 
која и да е оперативна програма што Југославија ја 
дава според член 64 (б). Освен тоа, кога и да е тоа 
погодно, а врз база на оперативната програма, таа 
периодично ќе ја известува Југославија за својата 
општа програма на најавени и ненајавени инспек-
ции, специфицирајќи ги општите периоди за кога 
се предвидуваат инспекции. При вршењето на која 
и да е ненајавена инспекција, Агенцијата ќе стори 
се од себе сите практични тешкотии за Југославија 
и за операторите на постројките да ги сведе на ми-
нимум, водејќи сметка за соодветните одредби на чл. 
44 и 89. Слично на тоа Југославија ќе стори се од 
себе да им ја олесни задачата на инспекторите. 

Именување на инспектори 

Член 85 
При именувањето на инспектори ќе се примену-

ваат следните постапки: 
(а) генералниот директор по писмен пат ќе ја 

извести Југославија за името, квалификациите, на-
ционалноста, положбата и за други соодветни дета-
ли за секој службеник на Агенцијата што тој го 
предлага за именување како инспектор за Југосла-
вија; 

(б) Југославија ќе го извести генералниот дирек-
тор во рок од 30 дена по приемот на таквиот пред-
лог дали го прифаќа предлогот; 

(ц) генералниот директор може да го именува 
секој службеник што Југославија го прифатила ка-
ко еден од инспекторите за Југославија и ќе ја из-
вести Југославија за таквите именувања'; 
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(d) The Director General, acting in response to a 
request by Yugoslavia or on his own initiative, shall 
immediately inform Yugoslavia of the withdrawal 
of the designation of any official as an inspector for 
Yugoslavia. ^ 

However, in respect of inspectors needed for the 
activities provided for in Article 48 and to carry out 
ad hoc inspections pursuant to Article 71 (a) and (b) 
the designation procedures shall be completed if pos-
sible within thirty days after the entry into force 
of this Agreement. If such designation appears impos-
sible within this time limit, inspectors for such 
purposes shall be designated on a temporary basis. 

Article 86 
Yugoslavia shall grant or renew as quickly as 

possible appropriate visas, where required, for each 
Inspector designated for Yugoslavia. 

Conduct and visits of inspectors 

Article 87 
Inspectors, in exercising their functions under 

Articles 48 and 71—75, shall carry out their activities 
m a manner designed to avoid hampering or delaying 
the construction, commissioning or operation of 
facilities, or affecting their safety. In particular 
inspectors shall not operate any facility themselves 
or direct the staff of a facility to carry out any opera-
tion. If inspectors consider that in pursuance of 
Articles 74 and 75, particular operation in a facility 
should be carried out by the operator, they shall 
make a request therefor. 

Article 88 
When inspectors require services available in 

Yugoslavia, including the use of equipment, in connec-
tion with the performance of inspections, Yugoslavia 
shall facilitate the procurement of such services and 
the use of such equipment by inspectors. 

Article 89 
Yugoslavia shall have the right to have inspectors 

accompanied during their inspections by representa-
tives of Yugoslavia, provided that inspectors shall 
not thereby be delayed or otherwise impeded in the 
exercise of their functions. 

STATEMENTS ON THE AGENCY'S VERIFICATION 
ACTIVITIES 

Article 90 
The Agency shall inform Yugoslavia of: 
(a) The results of inspections, at intervals to be 

specified in the Subsidiary Arrangements; and 

(b) The conclusions it h?s drawn from its verifi-
cation activities in Yugoslavia, in particular by means 
of statements in respect of each material balance 
area, which shall be made as soon as possible after 
a physical inventory has been taken and verified by 
the Agency and a material balance has been struck. 

INTERNATIONAL TRANSFERS 

Article 91 

General provisions 

Nuclear material subject or required to be subject 
to safeguards under this Agreement which is 

(д) генералниот директор, дејствувајќи во одговор 
на барањето на Југославија или на своја сопствена 
иницијатива, веднаш ќе ја извести Југославија за 
повлекувањето на именувањето на кој и да е служ-
беник: како инспектор за Југославија. 

Меѓутоа, во поглед на инспекторите потребни за 
активностите од член 48 и за изведување на ad hoc 
инспекции според член 71 (а) и (б), постапките за 
шлепување ќе се завршат, по можност, во рок од 30 
дена по влегувањето во сила на оваа спогодба. Ако 
такво именување се покаже како неможно во рам-
ките на ова временско ограничување, инспектори за 
вакви цели ќе се именуваат привремено. 

Член 86 
Југославија ќе одобри или ќе обнови што е 

можно побргу соодветни визи, таму каде што треба, 
за секој инспектор именуван за Југославија. 

Обновување и посети на инспекторите 

Член 87 
Инспекторите, извршувајќи ги своите функции 

според член 48 и чж. 71 до 75, ќе ги вршат своите ак-
тивности на начин што е предвиден да се избегне 
попречување или одлагање на изградбата, одлагање 
на пуштањето во погон или на работата на построј-
ки, или загрозување на нивната сигурност. Особено, 
инспекторите нема да управуваат со која и да е пос-
тројка сами, ниту ќе му.наредат на персоналот на 
некоја постројка дa> изврши каква и да е операција. 
Ако инспекторите сметаат дека, согласно со чл. 74 
и 75, одредени операции во некој уред треба да из-
веде самиот оператор, тие ќе поднесат барање за тоа. 

Член 88 
Ако на инспекторите им се потребни услуги со 

кои Југославија располага, вклучувајќи и користе-
ње на опрема, во врска со спроведувањето на инс-
пекциите, Југославија ќе го олесни давањето на так-
ви услуги и користењето на таква опрема од страна 
на инспекторите. 

Член 89 
Југославија ќе има празо инспекторите за вре-

ме на нивните инспекции да ги придружуваат прет-
ставници на Југославија, под услов инспекторите со 
тоа да не бидат задржани или на некој друг начин 
попречуваш! во извршувањето на своите функции. 

ИЗЈАВИ ЗА ВЕРИФИКАЦИОНИТЕ АКТИВНОСТИ 
НА АГЕНЦИЈАТА 

Член 90 
Агенцијата ќе ја извести Југославија: 
(а) за резултатите на инспекциите во интервали 

што треба да се специфицираат во Дополнителните 
аранжмани; 

(б) за заклучоците што таа ги извела од своите 
верификациони активности во Југославија, особено 
по пат на изјави во поглед на секоја зона на мате-
ријалниот бршанс, што ќе бидат дадени што е мож-
но порано откако ќе се изврши физичко инвепта-
рисување верифицирано од страна на Агенцијата и 
откако ќе биде утврден материјалниот биланс. 

МЕЃУНАРОДНИ ПРЕНОСИ 

Член 91 

Општи одредби 

Нуклеарниот материјал што подлежи или треба 
да подлежи на гаранциите според оваа спогодба, ш 
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transferred internationally shall, for purposes of this 
Agreement, be regarded as being the responsibility 
of Yugoslavia: 

(a) In the case of import into Yugoslavia, from the 
time that such responsibility ceases to lie with the 
exporting State, and no later than the time at which 
the material reaches its destination; and 

(b) In the case of export out of Yugoslavia, up to 
the time at which the recipient State assumes such 
responsibility, and no later than the time at which 
the nuclear material reaches its destination. 

The point at which the transfer of responsibility 
will take place shall be determined in accordance with 
suitable arrangements to be made by the States con-
cerned. Neither Yugoslavia nor any other State shall 
be deemed to have such responsibility for nuclear 
material merely by reason of the fact that the nuclear 
material is in transit on or over its territory, or that 
it is being transported on a ship under its flag or 
in its aircraft. 

Transfers out of Yugoslavia 

Article 92 
(a) Yugoslavia shall notify the Agency of any 

intended transfer out of Yugoslavia of nuclear ma-
terial subject to safeguards under this Agreement if 
the shipment exceeds one effective kilogram, or if, 
within a period of three months, several separate 
shipments are to be made to the same State, each of 
less than one effective kilogram but the total of which 
exceeds one effective kilogram. 

(b) Such notification shall be given to the Agency 
after the conclusion of the contractual arrangements 
leading to the transfer and normally at least two 
weeks before the nuclear material is to be prepared 
for shipping. 

(c) Yugoslavia and the Agency may agree on 
different procedures for advance notification. 

(d) The notification shall specify: 
(i) The identification and, if possible, the ex-

pected quantity and composition of the nuclear ma-
terial to be transferred, and the material balance area 
from which it will come; 

(ii) The Sate for which the nuclear material is 
destined; 

(iii) The dates on and locations at which the 
nuclear material is to be prepared for shipping; 

(iv) The approximate dates of dispatch and 
arrival of the nuclear material; and 

(v) At what point of the transfer the recipient 
State will assume responsibility for the nuclear ma-
terial for the purpose of this Agreement, and the 
probable date on which that point will be reached. 

Article 98 
The notification referred to in Article 92 shall be 

such as to enable the Agency to make, if necessary, 
an ad hoc inspection to identify, and if possible verify 
the quantity and composition of, the nuclear material 
before it is transferred out of Yugoslavia and, if the 
Agency so wishes or Yugoslavia so requests, to affix 
seals to the nuclear material when it has been pre-
pared for shipping. However, the transfer of the 
nuclear material shall not be delayed in any way by 
any action taken or contemplated by the Agency 
pursuant to such a notification. 

Article 94 
If the nuclear material will not be subject to 

Agency safeguards in the recipient state, Yugoslavia 

кој меѓународно се пренесува, ќе се смета, за це-
лите на оваа спогодба, дека спаѓа под одговорност 
на Југославија: 

(а) во случај на 'увоз во Југославија — од вре-
мето кога таквата одговорност престанува да важи 
за државата извозничка, а најдоцна во времето ко-
га материјалот ќе пристигне до своето одредиште; 

(б) во случај на извоз од Југославија — се до 
времето кога државата примач ќе ја прифати таква-
та одговорност, а најдоцна во времето кога нуклеар-
ниот материјал ќе пристигне до своето одредиште. 

Моментот во кој ќе се изврши пренос на одго-
ворностите ќе се одреди согласно со погодните аран-
жмани што ќе ги извршат заинтересираните држа-
ви. Ниту Југославија ниту која и да е друга држава 
нема да смета дека има таква одговорност за нук-
леарниот материјал само поради фактот што нук-
леарниот материјал се наога во транзит преку или 
,над нејзината територија или што се транспортира 
со брод под нејзино знаме или во нејзин авион. 

Изнесување од Југославија 

Член 92 
(а) Југославија ќе ј-а извести Агенцијата за се-

кој случај кога има намера да изнесе од Југослави-
ја нуклеарен материјал кој подлежи на гаранциите 
Според оваа спогодба, ако пратката преминува еден 
ефективен килограм или ако, вр период од три ме-
сеци, на неколку пати ќе се испраќаат пратки во 
иста држава, од кои секоја ќ е биде полесна од еден 
ефективен килограм, но чија целост надминува еден 
ефективен килограм. 

(б) Таквото известување ќе и се достави на 
Агенцијата по склучувањето на договорните аран-
жмани кои водат кон изнесување, а обично нај-
малку две недели порано пред да се подготви нук-
леарниот материјал за превоз. 

(ц) Југославија и Агенцијата можат да се сог-
ласат за различни постапки за претходно известу-
вање. 

(д) Известувањето ќе ги специфицира: 
(i) индеетификацијата и, по можност, очекува-

ното количество и состав на нуклеарниот матери-
јал што ќе се изеесе и зоната на материјалниот би-
ланс од каде доаѓа; 

(и) државата на која и е наменет нуклеарниот 
материјал; 

(iii) датумите и локациите во кои нуклеарниот 
материјал треба да се подготви за превоз; 

(iv) приближните датуми на испраќањето и на 
пристигањето на нуклеарниот материјал; 

(v) во кој момент, при превозот, државата при-
мач ќе ја прими одговорноста за нуклеарниот ма-
теријал за целите на оваа спогодба и веројатниот 
датум кога ќе дојде до тоа. 

Член 93 
Известувањето од член 92 ќе биде такво што 

Агенцијата ако затреба, ќе биде во можност да из-
врши една ad hoc инспекција за да ги идентифици-
ра и по можност верификува количеството и соста-
вот на нуклеарниот материјал пред да биде изнесен 
тој материјал од Југославија и, ако Агенцијата^така 
сака или Југославија така бара, да стави пломби на 
нуклеарниот материјал кога истиот ќе биде готов 
за превоз. Меѓутоа, изнесувањето на нуклеарниот 
материјал нема да се одложи на кој и да е начин 
поради акција што ќе ја преземе Агенцијата или за 
која разгледувала да ја преземе согласно со такво-
то известување. 

Член 94 
Ако нуклеарниот матријал нема да подлежи на 

гаранциите на Агенцијата во државата примач, Ју-
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shall make arrangements for the Agency to 
receive, within three months of the .time when 
the recipient State accepts responsibility for the 
nuclear material from Yugoslavia, confirmation by 
the recipient State of the transfer. 

Transfers Into Yugoslavia 

Article 95 
(a) Yugoslavia shall notify the Agency of any 

expected transfer into Yugoslavia of nuclear material 
required to be subject to safeguards under this 
Agreement if the shipment exceeds one effective 
kilogram, or if, within a period of three months, 
several separate shipments are to be received from 
the same State, each of less than one effective kilo-
gram but the total of which exceeds one effective 
kilogram. 

(b) The Agency shall be notified as much in 
advance as possible of the expected arrival of the 
nuclear material, and in any case not later than the 
date on which Yugoslavia assumes responsibility for 
the nuclear material. 

(c) Yugoslavia and the Agency may agree on dif-
ferent procedures for advance notification. 

(d) The notification shall specify: 
(i) The identification and, if possible, the expected 

quantity and composition of the nuclear material; 
(ii) At what point of the transfer Yugoslavia will 

assume responsibility for the nuclear material for the 
purpose of this Agreement, and the probable date on 
which, that point will be reached; and 

(iii) The expected date of arrival, the location 
where, and the date on which, the nuclear material 
is intended to be unpacked. 

Article 96 
The notification referred to in Article 95 shall be 

such as to enable the Agency to make, if necessary, 
an ad hoc inspection to identify, and if possible verify 
the quantity and composition of, the nuclear material 

.at the time the consignment is unpacked. However, 
unpacking shall -not be delayed by any action taken 
or contemplated by the Agency pursuant to such a 
notification. 

Article 97 

Special reports 

Yugoslavia shall make a special report as en-
visaged in Article 68 if any unusual incident or 
circumstances lead Yugoslavia to believe that there 
is or may have been loss of nuclear ^material, in-
cluding the occurrence of significant delay, during 
an international transfer. 

D E F I N I T I O N S 

Article 98 
For the purposes of this Agreement: 
A. Adjustment means an entry into an accounting 

record or a report showing a shipper/receiver dif-
ference or material unaccounted for. 

B. Annual throughput means, for the purposes of 
Articles 79 and 80, the amount of nuclear material 

гославија ќе ги изврши аранжманите така што, во 
рок од три месеци откако државата примач ја при-
фатила одговорноста за нуклеарниот материјал од 
Југославија, Агенцијата да прими потврда од др-
жавата примач за преносот. 

Внесување во Југославија 

Член 95 
(а) Југославија ќе ја извести Агенцијата за секое 

внесување во Југославија на" нуклеарен материјал 
КОЈ треба да подлежи на гаранциите според оваа 
спогодба, ако пратката преминува еден ефективен 
килограм, или ако во период од три месеци неколку 
пати бидат примани пратки од исЗ-а држава, од кои 
секоја пратка биде полесна од еден ефективен ки-
лограм, но нејзиниот тотал ја надминува тежината 
на еден ефективен килограм. 

(б) Агенцијата ќе биде известена што е можно 
порано за очекуваното пристигнување на нуклеарен 
материјал, а во секоЈ случај најдоцна до денот кога 
Југославија ќе ја прифати одговорноста за нуклеар-
ниот материјал. 

(ц) Југославија и Агенцијата можат да се согла-
сат за различни постапки за претходно известу-
вање. 

(д) Известувањето ќе ги специфецира: 
(i) идентификацијата и, по можност, очекувано-

то количество и состав на нуклеарниот материјал; 
(ii) во кој момент на преносот Југославија ќе ја , 

прифати одговорноста за нуклеарниот материјал за 
целите на оваа спогодба и веројатниот датум кога 
ќе дојде до тоа; 

(ui) очекуваниот датум на пристигање, локација-
та каде и датумот кога се предвидува распакувано-
то на нуклеарниот материјал. 

Член 96 
Известувањето од член 95 ќе биде такво што 

Агенцијата, ако затреба, ќе биде во можност да из-
врши една ad hoc инспекција за да ги идептифици-
ра и по можност верификува количеството и сос-
тавот на нуклеарниот материјал во времето кога 
пратката ќе биде распакувана. Меѓутоа, распакува" ' 
њето нема да биде одложено со која и да е акција 
што ќе ја преземе или за која разгледувала да ја 
преземе Агенцијата согласно со таквото известу-
вање. 

Член 97 

Специјални извештаи 

Југославија ќе поднесе специјален извештај, ка-
ко што е предвидено со член 68, ако кој и да е не-
вообичаен инцидент или околност ја наведат Југос-
лавија да поверува дека дошло или можело да дој-
де до загубување на нуклеарниот материјал, вклу-
чувајќи ја и појавата на позначително задоцнување 
во текот на меѓународниот пренос. 

Д Е Ф И Н И Ц И И 

Член 98 ! 

За целите на оваа спогодба 
А. Преодување означува влезна ставка во кни-

говодствената пресметка или со извештај што ја по-
кажува разликата помеѓу испорачувачот и прима-
чот или неевидентиран материјал. 

Б. Годишен проток означува, за целите на 
чл. 79 и 80, количество на нуклеарен материјал пре-
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transferred annually out of a facility working at no-
minal capacity. 

C. Batch means a portion of nuclear material 
bandied as a unit for accounting purposes at a key 
measurement point and for which the composition and 
quantity are defined by a single Set of specifications 
or measurements. The nuclear material may be in 
bulk form or contained in a number of separate items. 

D. Batch data means the total weight of each 
element of nuclear material and, in the case of Plu-
tonium and uranium, the isotopic composition when 
appropriate. The units of account shall be as follows; 

fa) Grams of contained plutonium;, 
(b) Grams of total uranium and grams of contained 

uramum-235 plus uranium-233 for uranium enriched 
in these tsotofjes; and 

(c) Kilograms of contained thorium, natural ura-
nium or depleted uranium. 

For reporting purposes the weights of individual 
items in the batch shall be added together before 
rounding to the nearest unit. 

Е Book inventory of a material balance area means 
the algebraic sum of the most recent physical in-
ventory of that material balance area and of all in-
ventory changes that have occurred since that physical 
inventory was taken. 

F, Correction means an entry into an accounting 
record or a report to rectify an identified mistake or 
to reflect an improved measurement of a quantity 
previously entered into the record or report. Each 
correction must identify the entry to which it pertains. 

G Effective kilogram means a special un\t used 
in Safeguarding nuclear material. The quantity in ef-
fective kilograms is obtained by taking; 

(a) For plutonium, its weight in kilograms; 

(b) For uranium with an enrichment of 0.01 (1%) 
and above, its weight in kilograms multiplied by the 
square of its emichment; 

(c) For uranium with an enrichment below 0.01 
(1%) and above 0.005 (0.5%), its weight in kilograms 
multiplied by 0.0001; and 

(d) For depleted uranium with an enrichment of 
0.005 (0 5%) or below, and for thorium, its weight in 
kilograms multiplied by 0 00005. 

H Enrichment means the ratio of the combined 
we^h t of the isotopes uranium-233 and uranium-235 
to that of the total uranium in question. 

I. Facility means: 

(a)A reactor, a critical facility, a conversion plant, 
a fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope 
separation plant, or a separate storage instalation; or 

(b) Any location where nuclear material in amounts 
greater than one effective kilogram is customarily 
used. 

J. Inventory change means аћ increase or decre-
ase, m terms of batches, of nuclear material in a 
material balance area; such a change shall involve one 
of the following: 

(a) Increases: 
(i) Import; 
(ii) Domestic receijpt: receipts from other material 

balance areas, receipts from a non-safeguarded (non-
-peaceful) activity or receipts at the starting point of 
safeguards; 

несен годишно од постројка која работи со номи-
нален капацитет. 

Ц. Шаржа означува дел од нуклеарен материјал 
кој се зема како единица при книжењето кај клуч-
ната точка на мерењето и за која составот и коли-
чеството се дефинираат со еден единствен збир на 
спецификации или мерења. Нуклеарниот материјал 
може да биде во необликувана форма или содржан 
во низа поединечни елементи. 

Д. Податоци за шаржата означуваат вкупна те-
жина на секој елемент на нуклеарниот материјал и, 
во случај на плутониум или уран, изотопен состав 
таму каде што одговора. Единици за пресметување 
ќе бидат како што следи: 

(а) грамови на содржан плутониум; 
(б) грамови на вкупен уран и грамови на содр-

жан уран-235 плус уран-233 за уран збогатен со овие 
изотопи; 

(ц) килограми на содржан ториум, природен 
уран или осиромашен уран. 

За целото на известувањето тежините на пое-
динечните елементи во шаржата ќе бидат собрани 
пред заокружувањето на најблискиот број. 

Е. Книговодствен инвенатар на една зона на 
материјалниот биланс означува алгебарски збир на 
последното физичко инвеитарисување на таа зона 
на материјалниот биланс и на сите инвентарски из-
мени што насталне откако било извршено тоа фи-
зичко инвентарисување. 

Ф. Коректура означува влезна ставка во книго-
водствената пресметка или извештај со која се иден-
тификува уочената грешка или која го одразува 
подобреното мерење на некое количество претходно 
внесено во пресметката или во извештајот. За секоја 
коректура мора да се означи влезната ставка на 
која се однесува. 

Г. Ефективен килограм означува специјална 
единица која се користи кога нуклеарниот матери-
јал се става под гаранции. Количеството во ефек-
тивни килограми се добива со мерење: 

(а) за плутониум — на неговата тежина во ки-
лограми; 

(б) за уран со збогатување од 0,01 (1%) или над 
тоа — на неговата тежина во килограми помножена 
со квадратот на неговото збогатување; 

(ц) за уран со збогатување под 0,01 (1%) и над 
0,005 (0,5%) — на ^неговата тежина во килограми 
помножена со 0,0001; 

(д) за осиромашен уран со збогатување од 0,005 
(0,5%) или под тоа — на неговата-тежина во кило-
грами помножена со 0,00005. 

X. Збогатување означува однос на заедничката 
тежина на изотопите на ураќ-233 и уран-235 спрема 
тежината на вкупниот уран во прашање. 

И. Постројка означува: 

(а) реактор, критички уред, конверзиона постро-
јка, постројка за фабрикација, постројка за прера-
ботка, постројка за сепарација на изотопите или од-
воено складиште, или ) 

(б) кое и да е место каде што нуклеарниот мате-
ријал обично се користи во количества поголеми од 
еден ефективен килограм. 

Ј. Инвентарен измена означува зголемување 
или намалување, изразено во шаржи, на нуклеар-
ниот материјал во некоја зона на материјалниот би-
ланс; таквата измена ќе опфати едно од следниве: 

(а) Зголемувања: 
(i) увоз; 
(И) внатрешен прием и приеми од други зони на 

материјалниот биланс, приеми од некоја активност 
што не подлежи на гаранциите (немирољубива), или 
приеми во почетната точка на примената на гаран-
циите; 
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(iii) Nuclear production: production of special fis-
sionable material in a reactor, and 

(iv) De-exemption: re-application of safeguards 
on nuclear material previously exempted therefrom 
on account of its use or quantity. 

(b) Decreases: 
(i) Export; 

^ (ii) Domestic shipment: shipments to other ma-
terial balance areas or shipments for a non-safegu-
arded (r on-peaceful) activity; 

(iii) Nuclear less: loss of nuclear material due to 
its transformation into other elc'jaent(s) or isotopes) 
as a result of nuclear reactions; 

(iv) Measured discard: nuclear material which has 
been measured, or estimated on the basis of measure-
ments, and disposed of in such a way that it is not 
suitable for further nuclear use; 

(v) Retained waste: nuclear material generated 
from processing or from an operational accident, which 
is deemed to be unrecoverable for the time being but 
which is stored; 

(vi) Exemption: exemption of nuclear 'material 
from safeguards on account of its use or quantity; and 

(vii) Other loss: for example, accidental loss (that 
is, irretrievable and inadvertent loss of nuclear ma-
terial as the result of an operational accident) or theft. 

К. Key measurement point means a location where 
nuclear material appears in such a form that it may 
be measured to determine material flow or inventory. 
Key measurement points thus include, but are not 
limited to, the inputs and outputs (including measured 
discards) and storages in material balance areas. 

L. Man-year of inspection means, for the purposes 
of Article 80, 300 man-days of inspection, a man-day 
being a day during which a single inspector has access 
to a facility at any time for a total of not more than 
eight hours. 

M. Material balance area means an area in or 
outside of a facility such that: 

(a) The quantity of nuclear material in each 
transfer into or out of each material balance area can 
be determined; and 

(b) The physical inventory of nuclear material in 
each material balance area can be determined when 
necessary, in accordance with specified procedures, in 
order that the material balance for Agency safeguards 
purposes can be established. 

N. Material unaccounted for means the difference 
between book inventory and physical inventory. 

О. Nuclear material means any source or any 
special fissionable material as defined in Article XX 
of the Statute, The term source material shall not be 
interpreted as applying to ore or ore residue. Any 
determination bv the Board under Article XX of the 
Statute after the entry into force of this Agreement 
which adds to the materials considered to be source 
material or special fissionable material shall have 
effect under this Agreement only upon acceptance by 
Yugoslavia. 

P. Physical inventory means the sum of all the 
measured or derived estimates of batch quantities of 
nuclear material on hand at a given time within a 
material balance area, obtained in accordance with 
specified procedures. 

(iii) нуклеарно производство: производство на 
специјален фисибилсн материјално некој реактор; 

(iv) прекин на изземањето: повторна примена c-ia 
гарсициите врз нуклеарниот материјал кој претходно 
од нив бил изземен врз основа на своето корис-
теле или количество. 

(б) Намалувања: 
(i) извоз; 
(ii) внатрешна испорака: испораки во други зони 

на материјалниот биланс или испораки за некоја ак-
тивност која не подлежи на гаранциите (немирољу-
бива); 

( т ) нуклеарна загуба: загуба на нуклеарен ма-
теријал поради негова трансформација во друг еле-
мент (други елементи) или изотоп (изотопи) како 
резултат од нуклеарни реакции; 

(iv) измерен отпис: нуклеарен материјал кој бил 
измерен или проценет врз, база на мерење и одло-
жен на таков начин што повеќе да не е погоден за 
натамошна нуклеарна употреба; 

(v) задржани отпадоци: нуклеарен материјал 
создаден во текот на нуклеарната преработка или 
поради погонски акцидент за кој се смета дека при-
времено не може да се регенерира, но КОЈ е скла-
диран; 

(vi) изземање: изземање на нуклеарниот матери-
јал од гаранциите поради неговото користење или 
количество; 

(vii) други загуби: на пример, акцидентални за-
губи (т. е. неповратива или ненамерна загуба на 
нуклеарен материјал како резултат од погонскиот 
акцидент) или кражба. 

К. Клучна точка на мерењето означува место 
каде што нуклеарниот материјал се јавува во таква 
форма што да може да се мери за да се одреди текот 
на материјалот или инвентарот. Клучните точки на 
мерењето, значи, ги опфаќаат-но не се ограничени, 
влезовите и излезите (вклучувајќи го измерениот 
отпис), како и складиштата во зоните на материјал-
ниот биланс. 

Л. Човек-година инспекции означува, за целите 
на член 80, 300 човек-денови инспекции, при што 
еден човек-ден е еден ден во текот на кој еден 
единствен инспектор има пристап кон некоја пос-
тројка во кое и да е време, за вкупно време кое не 
е поголемо о^ осум часа. 

М. Зона на материјалниот биланс означува зена 
внатре или вон од некоја постројка, така што: 

(а) да може да се одреди количеството на нук-
леарниот материјал при секое внесување или изне-
сување од секоја зона на материјалниот биланс; и 

(б) да може да се одреди физичкиот инвентар на 
нуклеарниот материјал во секоја зона на материјал-
ниот биланс кога тоа е потребно, согласно со пропи-
шаните постапки, за да може да се установи мате-
ријалниот биланс за целите на примената на гаран-
циите на Агенцијата. 

Н. Неевидентиран материјал означува разлика 
помеѓу книговодствениот инвентар и физичкиот^ ин-
вентар 

О. Нуклеарен материјал означува кој и да е из-
ворен или специјален фисибилен материјал, како 
што е дефинирано со член XX на Статутот. Изразот 
изворен материјал нема да се толкува како да важи 
за рудите или рудните остатоци. Секоја одлука на 
Советот според член XX на Статутот, по влегува-
њето во сила на оваа спогодба, која ги проширува 
материјалите што се сметаат како изворни матери-
јали или како специјални фисибилни материјали, ќе 
има влијание според оваа спогодба само по усвоју-
вањето од страна на Југославија. 

П. Физички инвентар означува збир на сите 
измерени или изведени процени на количествата на 
нуклеарен материјал во шаржите на располагање во 
даденото време внатре во една зона на материјал-
ниот биланс, добиен согласно со пропишаните пос-
тапки. 
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Q. Shipper/receiver difference means the differ-
ence between the quantity of nuclear material in a 
batch as stated by the shipping material balance area 
and as measured at the receiving material balance area. 

R, Source data means those data, recorded during 
measurement or calibration or used to derive empirical 

-relationships, which identify nuclear material and 
provide batch data. Source data may include, for 
example, weight of compounds, conversion factors to 
determine weight of element, specific gravity, element 
concentration, isotopic ratios, relationship between 
volume and manometer readings and relationship be-
tween plutonium produced and power generated. 

S. Strategic point means a location selected dur-
ing examination of design information"^where, under 
normal conditions and when combined with the infor-
mation from all strategic points taken together, the 
information necessary and sufficient for the imple-
mentation of safeguards measures is obtained and 
verified; a strategic point may include any location 
where key measurements related to material balance 
accountancy are made and where containment and 
surveillance measures are executed. 

Done in Vienna on the 26th day of May 1972 in 
duplicate in the English language. 

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS 
TO THE AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST 
FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA AND THE 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 
FOR THE APPLICATION OF SAFEGUARDS IN 
CONNECTION WITH THE TREATY ON THE NON-

PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS 

These Subsidiary Arrangements give effect to Ar-
ticle 39 of the Agreement between the Socialist Fe-
deral Republic of Yugoslavia (hereinafter referred to 
as "Yugoslavia") and the International Atomic Energy 
Agency (hereinafter referred to as "the Agency") for 
the application - of safeguards in conection with the 
Treaty on the Non-Proiiferation of Nuclear Weapons 
signed at Vienna on 26 May 1972 (hereinafter referred 
to as "the Agreement)". 

These Subsidiary Arrangements consist of: 
(a) A General Part applicable to all peaceful 

nuclear activities in Yugoslavia which also contains 
the substances of various communications to be made 
between the Government of Yugoslavia and the 
Agency, of other relevant documents, the procedures 
to be followed and the time limits for various actions; 
and 

(b) A separate attachment for each facility and 
each material balance area outside facilities in Yu-
goslavia. 

Annexed to these Subsidiary Arrangements is a 
current list of facilities and material balance areas 
outside facilities in Yugoslavia indicating the material 
balance areas to be used for Agency accounting 
purposes and specifying, for each category of facili-
ties, the maximum inspection effort right of the 
Agency, determined pursuant to Articles 79 and 80 
of the Agreement. This list will be kept up to date 
by the Agency on the basis of information provided 

Q. Разлика помеѓу испорачувачот и примачот 
означува разлика ЕО количеството на нуклеарен ма-
теријал во една шаржа како што е соопштено од зо-
ната на материјалниот биланс на испорачувачот и 
како што е измерено во зоната на материјалниот 
биланс на примачот. 

Р. Изворни податоци ги 'означуваат оние пода-
тоци, утврдени за време на мерењето или калибри-
р а њ е ^ или користени за да се изведат емпириските 
односи што го идентификуваат нуклеарниот матери-
јал и даваат податоци за шаржата, Изворните пода-
тоци можат да опфаќаат, на пример, тежина на со-
единението, конверзиони фактори за да се одреди 
тежината на елементот, специфична тежина, кон-
центрација на елементот, изотопни односи, односи 
помеѓу волуменот и манометарските покажувања и 
однос помеѓу произведениот плутониум и генерира-
ната енергија. 

С. Стратегиска точка означува место избрано за 
време на испитувањето на проектните информации 
каде што, под нормални услови и заедно со инфор-
мациите собрани од сите стратегиски точки, инфор-
мациите потребни и доволни за спроведување на 
мерките на гаранциите се добиваат и се верифику-
ваат. Стратегиската точка може да опфати кое и да 
е место каде што се вршат клучни мерења во врска 
со пресметувањето на материјалниот биланс и каде 
што се спроведуваат мерките на затворање и надзор. 

Составено во Виена, на 26 мај 1972 година, во 
дупликат на англиски јазик. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АРАНЖМАНИ 
КОН СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
МЕЃУНАРОДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ГАРАНЦИИТЕ ВО 

ВРСКА СО ДОГОВОРОТ ЗА НЕШИРЕЊЕ НА 
НУКЛЕАРНОТО ОРУЖЈЕ 

Овие дополнителни аранжмани ја обезбедуваат 
примената на член 39 од Спогодбата за примена на 
гаранциите (во натамошниот текст: Спогодбата) по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија (во натамошниот текст: Југославија) и Меѓу-
народната агенција за атомска енергија (во ната-
мошниот текст: Агенцијата) потпишана во Виена на 
26 мај 1972 година, а во врска со Договорот за неши-
рење на нуклеарното оружје. 

Овие дополнителни аракшмгни се состојат од: 
а) општ дел кој се применува врз сите нукле-

арни активности за мирољубиви цели во Југосла-
вија и ја содржи суштината на разновидните врски 
што ќе се остварат помеѓу Владата на Југославија и 
Агенцијата, од други соодветни документи, постап-
ките што ќе се применуваат и временските рокови 
за разни акции; 

б) одвоен прилог за секоја постројка и зо,на на 
материјалниот биланс вон од постројките во Југо-
славија. 

Кон овие дополнителни аранжмани се прилага 
список на постројките и на зоните на материјалниот 
биланс вон од постројките во Југославија кој ука-
жува на зоните на материјалниот биланс што ќе се 
користат за потребите на пресметувањето на Аген-
цијата и го специфицира за секоја категорија пос-
тројки максималниот труд на кој Агенцијата има 
право, одреден согласно на чл. 79 и 80 од Спогодбата. 
Овој список Агенцијата ќе го држи ажурен врз ос-
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by Yugoslavia as examined and verified by the 
Agency and the Agency will provide the Government 
of Yugoslavia as soon as possible with each updated 
version of this list. 

These Subsidiary Arrangements may be amended 
or supplemented by exchange of notes between the 
Government of Yugoslavia and the Agency. These 
Subsidiary Arrangements enter into force on the 
same date as.. the Agreement. Amendments and 
supplements to these Subsidiary Arrangements enter 
into force on the dates specified in the notes. 

GENERAL PART 

Table of Contents 

Code S u b j e c t 

1. REGULAR CHANNELS OF COMMUNICA-
TION 

1.1 Communications from Agency 
1.2 Communications from Yugoslavia 

2. NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING 
FOR AND CONTROL OF NUCLEAR MA-
TERIAL 

2.1 Measures foreseen in the Agreement 
2.2 Specifications of information to be provided; 

and information provided by Yugoslavia 

3. PROVISION OF INFORMATION BY YU-
GOSLAVIA 

3.1 Information on iacilities and on nuclear ma-
terial outside facilities 

3.2 Radiological protection 
3.3 Initial report 
3.4 Accounting reports 
3.5 Special reports 
3.6 Information on international transfers 

4./ PROVISION OF INFORMATION BY THE 
AGENCY 

4.1 Agency statements 
4.2 Information on inspections 

5. PUBLICATION OF INFORMATION BY THE 
AGENCY 

6. TERMINATION AND EXEMPTION 
6.1 Model request for termination 
6.2 Model request for exemption 
6.3 Model communication on re-application of 

safeguards 
7. ADVANCE NOTIFICATIONS OF INTER-

NATIONAL TRANSFERS 
7.1 Model notification of intended export 

7.2 Model notification oi expected import 
8. MODEL INVENTORY FOR YUGOSLAVIA 

OF NUCLEAR MATERIAL SUBJECT TO 
SAFZOUARDS 

9. INSPECTIONS AND INSPECTORS 
9.1 Model -inspection assignment 
9.2 Authority granting and renewing inspectors' 

visas 
9.3 Periodic inspection programme 
9.4 Samples for safeguards 

10. REPORT FORMS AND EXPLANATIONS . 
FOR THEIR USE 

нова на информации што ќе и ги доставува Југосла-
вија, а Агенцијата ќе ги испита и верификува. Аген-
цијата ќе и ја доставува на Владата на Југославија 
секоја ажурирана верзија на овој список што е мож-
но побргу. 

Кон овие дополнителни аранжмани можат да се 
прилагаат амандмани и дополненија врз основа' на 
измени на ноти помеѓу Владата на Југославија и 
Агенцијата.' Овие дополнителни аранжмани влегу-
ваат во сила истиот ден како и Спогодбата. Аман-
дманите и дополненијата кон овие дополнителни 
аранжмани влегуваат во сила со датумот утврден 
во нотите. 

О П Ш Т Д Е Л 

Содржина 

Код П р е д м е т 

1. РЕДОВНИ КАНАЛИ ЗА ВРСКА 

1.1. Врска со Агенцијата 
1.2. Врска со Југославија 

2. НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА ВОДЕЊЕ 
ПРЕСМЕТКА И КОНТРОЛА НА НУКЛЕ-
АРНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

2.1. Мерки предвидени со Спогодбата 
1.2. Спецификација на информациите што ќе 

се доставуваат и на информациите што ќе 
ги доставува Југославија 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД 
СТРАНА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

3.1. Информација за постројките и за зоните на 
материјалниот биланс вон од постројките 

3.2. Радиолошка заштита 
3.3. Почетен извештај 
3.4. Пресметковен извештај 
3.5. Посебен извештај 
3.6. Информација за меѓународен пренос 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД 
СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА 

4.1. Изјава на Агенцијата 
4.2. Информација за инспекциите 

5. ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД 
СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА 

6. ПРЕСТАНОК И ИЗЗЕМАЊЕ 
6.1. Модел на барање за престанок 
6.2. Модел на барање за изземање 
6.3. Модел за повторна примена на гаранциите 

7. ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЕЃУ-
НАРОДЕН ПРЕНОС 

7.1. Модел на известувањето за намераван из-
воз 

7.2. Модел на известувањето за намераван увоз 
8. МОДЕЛ НА ИНВЕНТАРОТ НА НУКЛЕАР-

НИОТ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈУГОСЛАВИЈА 
КОЈ ПОДЛЕЖИ НА ГАРАНЦИИТЕ 

9. ИНСПЕКЦИИ И ИНСПЕКТОРИ 
9.1. Модел на налогот за инспекција 
9.2. Установа која им издава и обновува визи 

на инспекторите 
9.3. Периодична програма на инспекциите 
9.4 Мостри за гаранции 

10. ОБРАСЦИ НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОБЈАС-
НЕНИЕ НА НИВНАТА УПОТРЕБА 



,Четврток:, 13 декември 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1997 

1. REGULAR CHANNELS OF CQMMUNICATION 

Code S u b j e c t Name and address 

1.1 Communications from Agency 
1.1.1 Normally, on matters relating to implemen-

tation of Agreement and Subsidiary Arran-
gements. 

1.1.2 Routing of communications to authority 
under 1.1.1. 

1.1.3 Normal contact between Agency inspectors in 
Yugoslavia and Yugoslav authorities. 

1.2 Communications from Yugoslavia 

1.2.1 Normally, on matters relating to implementation 
of Agreement and Subsidiary Arrangements. 

1.2.2 Contact in case of accidents or other emergen-
cies involving Agency inspectors. 

Federal Administration for International 
Scientific Educational Cultural and 
Technical Co-operatibn 
Kosancicev Venae 29, Belgrade 

Direct, with a copy to the Mission in Vienna. 

Authority in code 1.1.1 or its representatives 
at each facility or material balance area outside 
facility in case of unannounced inspection. 

The Director General 
International Atomic Energy Agency 
Kartnerring 11 
A-1010 Vienna, Austria 
Tel: 52 45 11; Telex: 01-2645 
Cable: IN ATOM Vienna 
or Agency staff member shown by previous 
communications to be authorized to deal with 
subject matter 

As in 1.2.1 or 
Representative of the United Nations 
Development Programme in Yugoslavia 
Svetozara Markovica 58 
Belgrade, Yugoslavia 

1. РЕДОВНИ КАНАЛИ ЗА ВРСКА 

Код Предмет Име и адреса 

1.1. Врска со Агенцијата 

1.1.1. Нормално, по предметите во врска со при-
мената на Спогодбата и на Дополнителните 
аранжмани 

Сојузен завод за меѓународна научна, просвет-
но-културна и техничка соработка 

1.1.2. Пат за врска со установата под 1.1.1. 

1.1.3. Нормален контакт на инспекторите на 
Агенцијата во Југославија и на југосло-
венските власти 

1 2. Врска со Југославија 

1.2.1. Нормално, по предметите врзани за приме-
ната на Спогодбата и на Дополнителните 
аранжмани 

Директно, со копија за Мисијата во Виена 

Установа под код 1.1.1. или нејзини претстав-
ници при секоја постројка или зона на мате-
ријалниот биланс вон од постројките 

Генерален директор на Меѓународната агенци-
ја за атомска енергија, Karntnerring 11.А-1010 
Виена, Австрија 
Тел. 524-511 
Телекс 01-2645, Телеграм INATOM, Виена или 
службеник на Агенцијата за кого со претходно 
комуницирање ќе се покаже дека е овластен 
да се занимава со предметната материја 

1.2.2. Да се контактира само во случај на несре-
ќен случај или други итни случаи кои се 
однесуваат на инспекторите на Агенцијата 

Како во 1.2.1. или 
Претставник на Програмата за развој на Обе-
динетите нации во Југославија 
Светозара Марковиќа 58 
Белград, Југославија 



Старана 1918 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток:, 13 декември 1973 

2. NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING FOR AND 
CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL 

2. НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И КОНТРОЛА НА НУКЛЕАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

Agreement 
Code Reference 

(Articles) 
S u b j e c t 

Код Референци ја 
на Спогодбата 

(член) 
П р е д м е т 

2.1 
2.1.1 

32(a) 

2.1.2 

32(b) 

32(d) 

32(e) 

32(c) 

32(f) 

32(h) 

2.1.3 32(g) 

2.1.4 

2.2 

2.2.1 

2.2.1.1. 

for taking а physical 

Measures foreseen in the Agreement 
F o r m e a s u r e m e n t : 
A measurement system for determi-
nation of quantities of ^luclear ma-
terial 

(i) received; 
(ii) produced; 

(iii) shipped; 
(iv) lost; 
(v) otherwise removed from in-

ventory, or 
(vi) on inventory. 4 

The evaluation of precision and ac-
curacy of measurements and the 
estimation of measurement un-
certainty. 
Procedures 
inventory. 
Procedures for the evaluation of 
accumulations of unmeasured in-
ventory and unmeasured losses. 
F o r a c c o u n t a n c y : 
Procedures for identifying, review-
ing and evaluating differences in 
shipper/receiver measurements. 

A system of records and reports 
showing, for each material balance 
area, the inventory of nuclear ma-
terial and the changes in that in-
ventory including receipts into and 
transfers out of the material balance 
area. 

Procedures for the submission of 
reports to the Agency in accordance 
with Articles 59 — 69 of the Agree-
ment. 
Provisions to assure correct opera-
tion of the accounting procedures 
and arrangements. 

O t h e r s . 

Specification to be provided of 
information (as applicable) 

Information provided by the 
Government of Yugoslavia^) 

For each of the items listed under 
code 2.1 information is to be pro-
vided on: 
The existing legislation (laws, regu-
lations, general administrative pro-
cedures) giving requirements or 
laying down minimum standards 
(outlines, and brief extracts of re-
levant texts, and references), 

2.1. 
2.1.1 

32 (a) 

2.1.2. 

32 (6) 

32 (д) 

32 (е) 

32 (ц) 

32 (ф) 

Detailed information attached hereafter. 

Мерки предвидени со Спогодбата 
З а м е р е њ е 
Систем на мерење за да се одредат 
количествата на нуклеарниот ма-
теријал 
(i) примен 
(ii) произведен 
(iii) испратен 
(iv) загубен 
(v) на друг начин симнат од ин-

вентарот 
(vi) на инвентарот 
Оцена на прецизноста и точноста 
на горењето и процена на несигур-
носта во мерењето 

Постапка за физичко инвентари-
сување 
Постапка за оцена на натрупува-
њето на неизмерен инвентар и на 
неизмерени загуби 
З а п р е с м е т у в а њ е 
Постапка за утврдување, разгле-
дување и оцЗна на разликата во 
мерењата помеѓу испраќачот и 
примачот 
Систем на документација и извес-

тување што за секоја зона на ма-
теријалниот биланс ги покажува 
инвентарот на нуклеарниот мате-
ријал и промените во тој инвентар 
што ги вклучуваат приемите и ис-
пораките од зоната на' материјал-
ниот биланс 
Постапки за поднесување извеш-
таи на Агенцијата согласно со чл. 
59 до 69 на Спогодбата 

Предвидени мерки и аранжмани 
што го осигуруваат точното спро-
ведување на постапките за прес-
метување 
Д р у г о 

f 
Спецификација на информацијата 
која ќе се обезбеди (доколку е 
применлива) 

Информација што ја обезбедува 
Владата на Југославија558) 

За секоја ставка наведена под код 
2.1. ќе се обезбеди информација за: 

Постојното законодавство (закони, 
прописи, општи административни 
постапки) кое бара или поставува 
минимум на стандардот (скици и 
кратки изводи од соодветните 
текстови, како и референци^ 

Детаљни информации се прилагаат во продолжение 

32 (х) 

2.1.3. 32 (г) 

2.1.4. 

2.2 

2.2.1. 

2.2.1.1. 

/ 
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2.2.1.2. 

2.2.1.3. 

2.2.1.4. 

The organizational unit(s) respon- 2.21.2. 
sible at facilities and/or nationally, 
for: 
(i) measurement; 
(ii) accountancy; 
(iii) the assurance that the functions 

" listed under codes 2.1.1 and 2.1.2 
are carried out correctly. 

The extent to which each of the 2 2.1.3. 
organizational units involved 
(i) has regulatory power; 
(ii) carries out audits; 
(iii) carries out independent meas-

urements. 
The procedures and techniques fol- 2.2.1.4. 
lowed by each organizational unit in 
order to meet the requirements or 
minimum standards referred to 
under code 2.2.1.1. 

Организационата единица (едисш-
ци) што е одговорна при построј-
ката и или на национално ниво за 
(i) мерење 
(ii) пресметување 
(iii) обезбедување дејствијата на-

ведени под код 2.1.1. и 2.1.2. да 
се спроведуваат коректно 

Степенот до кој секоја од ангажи-
раните организациони единици 
(i) поседува регулаторни функции 
(ii) спроведува надзор 
(iii) врши независни мерења 

Постапките и техниката што ги 
применува секоја организациона 
единица заради обезбедување на 
барањата или минимумот на стан-
дардот што се наведени под код 
2.2.1 1. 

N o t e : 
The Agency should be provided with 
texts of new laws, regulations or 
general administrative procedures as 
soon as possible after promulgation. 

З а б е л е ш к а : 
На Агенцијата треба -да и се упатат 
текстовите на новите закони, прописи 
и административни постапки што е 
можно побргу по нивното донесување. 

NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING FOR AND 
CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL 

At national level the responsible organization for 
the implementation of the Safeguards Agreement 
between Yugoslavia and the Agency is the Federal 
Administration for International Scientific Educational 
Cultural and Technical Cooperation, according to the 
Federal Law on Organisational and Responsibility of 
the Federal Administration (Zakon о organizaciii i 
delokru^u Saveznih organa uprave i saveznih organi-
zacija. SI. list SFRJ 32/71). 

Accountancy and control of nuclear material at 
facilities is based on the Law on Bookkeeping Pro-
cedure in Working Organizations (Zakon о kniigo-
vodstvu radnih organizacija, SI. list SFRJ, 1968/48), 
which provides the following obligations to all work-
ing organisations: 

- correct bookkeeping of all equipment and 
material in the organization 

- periodical physical inventory taking 
- keeping of all records giving explanations on 

any changes in the books 
- specification of persons responsible for correct 

bookkeeping, material accountancy and inventory 
taking 

- periods during which the books and records 
are retained. 

At the Boris Kidric Institute material accoun-
tancy and control is regulated by the Internal Act: 
"Regulation of the organisation and procedure of the 
bookkeeping at IBK", (Sluzbeni bilten IBK, God. XI, 
Br. 1, 1972). 

According to this regulation the organisational 
units responsible for the management, use and phy-
sical protection of nuclear materials at the facilities 
are as follows: 

НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
КОНТРОЛА НА НУКЛЕАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

Врз основа на сојузниот Закон за организаци-
јата и делокругот на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71) одговорна организација на државно низ о 
за спроведување на Спогодбата за гаранциите поме-
ѓу Југославија и Агенцитата е Со1узниот завод за 
меѓународна научна, просветно-културна и технич-
ка соработка. 

Пресметувањето и контролата на нуклеарниот 
материјал при-постројките се засновани врз Законот 
за книговодството ста организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 53'69 и 
71/72) кој им ги поставува следните обврски на сите 
работни организации: 

— водење на точно книговодство за целокупната 
опрема и материјал во работната организација 

- - периодично инвентарисување 
— чување на документацијата која ги објаснува 

сите измени во книгите 
— специфицирање на лицата што се одговорни 

за точното водење на книговодството, за материјал-
ните пресметки и за инвентарисувањето 

— времето за кое книгите и документацијата се 
чуваат. 

Во Институтот „Борис Кидрич" пресметувањето 
и контролата на материјалот се регулирани со ин-
терен правилник: Правилникот за организацијата и 
постапката за водење на книговодството во ИБК 
(Службен билтен на ИБК, Г. XI, бр. 1/1972). 

Врз основа на овој правилник за ракување, ко-
ристење и чување на нуклеарниот материјал при пос-
тројките се одговорни: 
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- Department for RA Reactor Operation for 
Nuclear Fuel (fresh in use or irradiated) for the RA 
reactor: Responsible, persons is the Head of the 
Department. 

- The laboratory fear Reactor Physics for Nuclear 
Fuel belonging to the RC critical facility. The res-
ponsible person is the Head of the Laboratory. 

. Bookkeeping of nuclear material at the facilities 
is maintained both a t the Institute and Department 
level. At the Institute level the responsible unit i s the 
Department for Economy and Financing. 

Physical inventory of the fuel is taken once a 
year - usually at the end of the calender year. For 
each inventory taking an ad hoc commission is formed 
including a professional officer from the Economical 
Department. Inventory taking of nucler material is 
performed by fuel elements item counting. The duty 
of the commission is' to make an official record on 
the physical inventory and to report to the Director 
of the Institute. ^ 

For any receipt of nuclear fuel Joy the Institute 
an ad hoc commission is formed to accept the nuclear 
material and establish any difference in the shipper's 
data. Heceipt of yfuel elements is done by item count-
ing. The shiper's data on fuel composition are nor-
mally accepted. 

Control as to whether the function of the com-
missions for inventory taking and the correct book-
keeping of nuclear materials are carried out according 
to regulations and the law, is the responsibility of 
the Director of the Institute. 

At the national level the Bookkeeping Control 
Office of the SR Serbia ("Sluzba drustvenog knjigo-
vodstva v SRS") is responsible for control that the 
Internal regulations are in accordance with the law, 
and that the functions of the relevant organisation 
and persons are carried our correctly. 

The organizational units responsible for manage-
ment, use and physical protection of nuclear fuel have 
no regulatory power. 

The Institute has the right and obligation to spe-
cify in the form of Internal relugations the matter 
forth by the Basic Law (Zakon о knjigovodstvu rad-
nih organizacija). 

Through the ad hoc Commissions formed for 
physical inventory taking, the Institute is in the 
position to carry out audits and independent measure-
ments of nuclear materials in the organizational units 
responsible for the protection of nuclear material. 

The Bookkeeping Control Office (Sluzba drustve-
nog knjigovodstva) has the right to control the books, 
to carry out audits and other relevant measures in 
order to get the assurance that the functions of the 
organization, organizational units and responsible 
persons are carried out according to law and regula-
tions. Any noncompliance with the law is reported to 
the Public Attorney. 

The Federal Administration for International 
Scientific Educational Cultural and Technical Coope-
ration has not regulatory power but has the right to 
control that the Internal Regulations of tfoe Institutes 
are in accordance with the basic undertaking of 

, \ Yugoslavia comming out of the Agreement with the 
IAEA for the Application of Safeguards. 

— Погонот на реактори RA за нуклеарно гориво t  
(свежо во употреба или озрачено) за НА реакторот. 
Одговорно лице е шефот на погонот на реакто-
рот RA. 

— Лабораторијата за физика на реактори за 
нуклеарно гориво кое му припаѓа на критичниот 
уред RB. Одговорно лице е началникот на Лаборато-
ријата. 

Книговодството ва нуклеарниот материјал се 
води да одделенијата (лабораториите) и на ниво на 
Институтот. На ниво на Институтот е одговорно 
Економско-финансиското одделение. 

Инвентарисувањето на горивото се спроведува 
еднаш годишно, обично кон крајот на календарска-
та година. З а секое инвентарисување се формира ad 
hoc комисија која во својот состав вклучува профе-
сионален службеник од Економско-финансиското 
одделение. Инвентарисувањето на нуклеарниот ма-
теријал се врши со броење на горливите елементи. 
Должност на комисијата е да состави официјален 
извештај за инвентарисувањето и да му го достави 
на ,директорот на Институтот. 

За секој прием на нуклеарен материјал во Ин-
ститутот се формира ad hoc комисија за прием на 
нуклеарен материјал која ги утврдува разликите во 
податоците на испраќачот. Приемот на горливи еле-
,менти се врши со броење. Податоците на испраќа-
чот за составот на горивото, по правило, се прифа-
ќаат. 
ф Во надлежност на директорот на Институтот е 
да контролира дали функциите на комисијата за ин-
вентарисување и книговодство се вршат според пра-
вилниците и законот. 

На национално ниво Службата на општествено-
то' книговодство на СРС е одговорна да контролира 
дали интерните правилници се во согласност со за-
конот и дали функциите да соодветните организации 
и на одговорните лица се вршат коректно. 

Организационите единици одговорни за ракување, 
користење и чување на нуклеарното гориво немаат 
регулаторни функции. 

Институтот чдма право и обврска, во форма на 
интерен правилник, да ја специфицира материјата 
што ја поставува Законот за книговодството на ор-
ганизациите на здружениот труд. 

Преку ad hoc комисиите за инвентарисување, 
Институтот е во можност да спроведува надзор и не-
зависни мерења лга нуклеарниот материјал во орга-
низационите единици, одговорни за чувањето на 
нуклеарниот материјал. 

Службата на општественото книговодство има 
право на контрола на книгите, на споведување над-
зор и на други соодветни мерки за да се увери дека 
функциите на организацијата, на организационите 
единици и на одговорните лица се спроведуваат сог-
ласно со законот и со правилниците. За секое кр-
шење на законот се известува јавното обвинител-
ство. 

Сојузниот завод за меѓународна научна, прос-
ветно-културна и техничка соработка нема регу-
латорни права но има право да контролира дали ин-
терните правилници на Институтот се во согласност со 
основните обврски на Југославија што произлегу-
ваат од Спогодбата за гаранциите со МАЛЕ. 
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3. PROVISION OF INFORMATION BY THE GOVERNMENT OF YUGOSLAVIA 

Agreement 
Code Reference 

(Articles) 
S u b j e c t Date or time limit 

3.1 

31.1 42—44 

3.1.2 42—44 

3.1.3 45 

Information on facilities and on nuclear material 
outside facilities 
Provision of completed Agency design information 
questionnaire for existing facilities. 
Provision of completed Agency design information 
questionnaire for new facilities. 

Provision, of information on significant changes to data 
previously provided under 3.1.1 or 3.1.2, as specified in 
facility attachment concerned. 

3.1.4 45 Provision of information on changes to data proviously 
provided under 3.1.1 or 3.1.2 other than changes spe-
cified in 3.1.3. 

Already, provided. 

Normally not later than 180 days 
before the facility is scheduled to 
receive nuclear material for the 
first time. 
Normally not later than 60 days 
before the modification is sche-
duled to be completed. 

Together with the first investory 
change report made aster modi-
fication is completed. 

3.1.5 49 Provision of information on a new location outside 
facilities to which nuclear material is being transfer-
red. 

Together with the report relating 
to the receipt of nuclear material 
at, the new location. 

3.1.6 49 Provision of information on changes to data previously 
provided under 3.1.5. 
N o t e 1 
with reference to subjects under code 3.1: 

5(a) Confidential information should be marked as such. 

8(c) Design information examined on Yugoslavia's premises 
may be marked by the Agency to show that the exa-
mination has taken place. 

Not later than 30 days after the 
change occurs. 

When provided. 

When examined. 

3.2 
3.2.1 

3.2.2 

3, 44, 88 

3, 44 88 

3.2.3 

42, 45 

Radiological Protection') 
Information on laws and regulations for radiological 
protection in Yugoslavia as applicable to Agency 
inspectors. 
Information on radiological surveillance measures and 
on medical facilities that are available for Agency 
inspectors in case of radiation accidents. 

Information on radiation dosages received by Agency 
inspectors in the performance of their functions in 
Yugoslavia. 
N o t e 2 
with reference to subjects under codes 3.1.2. and 
3.1.3: 
If the information cannot be provided in full at the 
time specified, the Agency and Yugoslavia may agree 
on a later date for completion of the information. 

Already provided."^) 

Already provided.^) 

N o t e 
The Agency should be provided 
with information on new laws or 
regulations^ or changes to the in-
formation provided under code 
3.2.2, as soon as possible after 
such new laws or regulations 
have been promulgated or chang-
es introduced. 
Quarterly, and as soon,as possible 
after significant radiation ex-
posure. 

Before nuclear material is trans-
ferred there. 

N o t e 3 
with reference to the subject under code 3.1.5: 

98(1), In case of doubt whether a new location should be 
42, 49 classified as a facility or a material balance area 

outside facilities, the Government of Yugoslavia 
should consult with the Agency. 

It is understood that Yugoslavia will ensure that staff members of the Agency carrying out functions unlder the 
Agreement benefit fully from the health and safety measures in force at each facility, including the provision of 
available medical cure and measures for emergency assistance in case of accidents. 

џџ) Detailed information attached hereafter. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД СТРАНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ВЛАДА 

Код 

3.1, 

Референци ја 
на Спогодба-

та (член) 
Предмет 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3..1.4 

3.1.5. 

3.1.6. 

3.2 3. 

42-44 

42-44 

45 

45 

49 

49 

Информација за постројките и за нуклеарниот ма-
теријал вон од постројките 
Доставување на пополнет прашалник на Агенцијата 
за проектните информации за постојните постројки 
Доставување на пополнет прашалник на Агенцијата 
за проектните информации за новите постројки 

Доставување на информација за значајните измени 
во податоците што се доставени порано според 3.1.1. 
или 3.1.2., како што е специфицирано во прилогот за 
постројката за која станува збор 
Доставување на информација за измените во пода-
тоците што се доставени според 3.1.1. или 3.1.2, а не 
се однесуваат на измените специфицирани во 3.1.3. 

Доставување на информација за ковата локација 
вон од постројката кога нуклеарниот материјал е 
пренесен 

Доставување на информација за измените на пода-
тоците што се доставени порано според 3.1.5. 
З а б е л е ш к а 1 
Која се од,несува на предметот под код 3.1. 

5(a) Доверливата информација треба да биде така и обе-
лежена 

8(ц) Проектната информација разгледана на југословен-
ска почва може да биде обележена од страна на 
Агенцијата за да се покаже дека е извршено раз-
гледување. 

3.2. Радиолошка заштита^) 
3.2.1. 3, 44, 88 Информација за заканите PI Веќе доставено пропи-

сите за радиолошка заштита во Југославија кои се 
применливи врз инспекторите на Агенцијата 

3.2.2. 3, 44, 88 Информација за мерките на радиолошки надзор и 
за медицинските погодности што им се достапни на 
инспекторите на Агенцијата зо случај на радиолош-
ки акцидент 

Информација за дозите на зрачење што ги примиле 
инспекторите на Агенцијата при вршењето на свои-
те функции во Југославија 
З а б е л е ш к а 2 
Се однесува па предметот под 3.1.2. и 3.1.3. 

Датум или временски рок 

Веќе доставено 1 

Нормално не подоцна од 180 де-
на пред да се планира построј-
ката да прими за прв пат нук-
леарен материјал 
Нормално не подоцна од 60 де-
на пред да се планира завршу-
вањето на измената 

Заеднр со првиот извештај за 
измената на инвентарот кој ќе 
биде составен откако е заврше-
на измената 
Заедно со извештајот кој се од-
несува на приемот на нуклеар-
ниот материјал на новата лока-
ција 
Не подоцна од 30 дена по извр-
шената измена 

Кога ќе се достави 

Кога ќе се достави 

Веќе доставено55^ 

Веќе доставено^') 

З а б е л е ш к а : 
На Агенцијата ќе и се доставу-
ваат информации за новите за-
кони или прописи, или за изме-
ните во информацијата доста-
вена според код 3.2.2, што е 
молено порано по донесувањето 
на новите закони или прописи, 
или по внесените измени. 
Секои три месеци, а по значај-
ните изложеност на зрачење 
што е можно порано 

42,45 Доколку информацијата не може да се достави во 
целост во означеното време, Агенцијата и Југосла-
вија можат да се спогодат за подоцнежен рок за по-
полнување на информацијата 
З а б е л е ш к а 3 
Се однесува на предметот под код 3.1.5. 

98(1) Во случај на сомневање дали новата локација треба Пред да се пренесе таму нукле-
42,49 да се квалификува како постројка или зона на ма- арниот материјал 

термалниот биланс вон од постројката, Владата на 
' Југославија ќе се консултира со Агенцијата 

Се подразбира дека Југославија ќе обезбеди службениците на Агенцијата кои ти вршат своите функции врз 
основа на Спогодбата да ги користат сите погодности на мерките за здравствена и сигурносна заштита што пос-
тојат при постројката, вклучувани го и користен ето на постојната медицинска нега и мерките за итна помош 
во случај на акциденти. 

Деталните информации се припаѓаат во про,должение 
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RADIOLOGICAL PROTECTION 
3.2.1. Radiological protection in Yugoslavia is regula-
ted by the Basic law on radiological protection and 
a set of relevant regulations, which are precising 
the specific items set forth by the Basic law. 

The Basic law and the Regulations are based 
on the recommandations given by the IAEA, who 
and other international organizations. Based on this 
legislation the radiological protection in Yugoslavia 
corresponds to the international standards in this 
field. 

A list of references on the existing legislation 
relevant to the application of Agency Safeguards 
are given below: 

1. Basic law on radiological protection "Sluzbeni list 
SFRJ" 12/65. 

2. (a) Regulations on the working condition and 
health examination of persons working with 
sources of ionizing radiations ("Sluzbeni list 
SFRJ", 31/65). 

(b) Regulation on the permissible doses of ionizing 
radiation for persons working with sources of 
ionizing radiations ("Sluzbeni list SFRJ", 31/65). 

(c) Regulations on the use of radioactive materials 
above the" prescribed limits and protection from 
such sources ("Sluzbeni list SFRJ", 31/65). 

3. (a) Regulation on the measurements and control of 
radioactive contamination of the persons and 
objects, and the inspection of the precision of 
measuring instruments and the reliability of 
the equipments for protection ("Sluzbeni list 
SFRJ'\ M M . 

(bl Regulation on the recording and reporting 
procedure related to the radiation protection 
services, and the data whicfe should be reported 
to the relevant authorities ("Sluzbeni list 
SFRJM, 52/69). 

4. Regulations on the transport of dangerous materials. 
"Sluzbeni list SFRJ", 1/70. 

- On roads "Sluzbeni list SFRJ", 20/70 

- On railroads и „ w 32/68. 

According to the internal regulations of the 
radiological sweillance measures at Boris Kidric 
Institute, responsibility for this measures lay on the 
following Department: 

^ - Radiological surveillance: Dept. for Radiological 
protection 

— Health surveillance and interventions: Dept. 
for Health 

The internal regulations of the - radiological 
surveillance are based on the "Basic law on radio-
logical protection" and relevant legislative acts 
indicated above. 

They inciude, inter alia, the following measures 
relevant to the Agency's safeguards application: 

— Each person working at the Institute is sup-
plied with a Badge Meter. The readings of the Meter 
are taken once a month. 

— Each person entering the reactor building is 
supplied with th^ corresponding protective clothing, 
and a personal Radiation Monitor. 

— Any location where the radiation dose rate 
is above the prescribed level is provided with a sign 
indicating the danger. 

— Persons working with sources of the radiation 
are subject to regular blood and general medical 
control. 

— Any person entering the reactor building 
should comply with the internal regulations for health 
and safety measures. (A translation of the relevant 
part of this document, to which the inspectors should 
comply at the facility is attached herewith). 

РАДИОЛОШКИ ЗАШТИТА 
3.2.1. Радиолошката заштита во Југославија е регули-

рана со Основниот закон за заштита од јони-
зирачки зрачења и со низа соодветни пропи-
си што специфицираат одредени ставки што 
ги пропишува Основниот закон. 
Основниот закон и прописите се засновани 
врз препораките на МААЕ и на други меѓуна-
родни организации. Радиолошката заштита 
во Југославија заснована врз овие законски 
прописи одговара на меѓународните стандарди 
во оваа област. 
Списокот на референциите на постојните за-
конски прописи што се од значење при приме-
ната на Гаранциите на Агенцијата се дава по-
долу: 

1. Основен закон за заштита од јонизирачки зра-
чења („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65) 

2. (а) Правилник за здравствените прегледи и за 
здравствените услови на лица што работат со 
извори на јонизирачки зрачења („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/65) 

(б) Правилник за дозволените дози на јонизирач-
ки зрачења на кои можат да бидат изложени 
лица што работат со извори на тие зрачења 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/65) 

(ц) Пр,авилник за пуштање во промет и користе-
ње на радиоактивни материи над определена-
та граница на активност и за мерките на заш-
тита од зрачење на ш и е извори („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/65) 

3. (а) Правилник за повремени мерења и проверу-
вање на контаминацијата на предмети и лица 
и за проверување на исправноста на мерните 
инструменти и заштитните средства С, Служ-
бен лист на СФРЈ% бр. 52/69) 

(б) Правилник за начинот и за средствата на еви-
ј данци јата при работата на заштитата од јони-

зирачки зрачења и за податоците што им се' 
доставуваат на надлежните органи („Службен 
лист на СФРЈ", 52/68) 

4. Правилник за пренесување на радиоактивни 
материи над определената граница на актив-
ност („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/70) 

Правилник за превозот на опасни материи во 
сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/70) 

Правилник за превозот на опасни стоки со же-
лезниците во внатрешниот и меѓународниот сообра-
ќа ј („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/68) 

Врз основа на интерните правилници за регули-
рање на мерките на радиолошки надзор во Инсти-
тутот „Борис Кадрич", одговорни за спроведувањето 
на овие мерки се: 

— Радиолошки надзор: Лабораторијата за ра-
диологија заштита; 

— Здравствен надзор и интервенции: Лаборато-
ријата за медицинска заштита. 

Интерните правилници за радиолошки надзор 
се засновани врз „Основниот закон за радиолошка 
заштита" и врз другите законски прописи наведени 
погоре. 

Помеѓу другите, тие ги вклучуваат следните 
мерки од значење за примена на Гаранциите на 
Агенцијата: 

— Секое лице кое работи во Институтот е снаб-
дено со филм-дозиметар. Читањето на филмот се 
врши еднаш месечно. 

. — Секое лице кое влегува во зградата на реак-
торот се снабдува со соодветна заштитна облека и 
со личен дозиметар на зрачењето. 

— Секоја просторија каде што брзината на до-
зата на зрачењето е поголема од пропишаното ниво, 
се обележува со ознака која предупредува на опас-
ност. 

— Лицата кои работат со извори на зрачење се 
подложени на редовна контрола на крвта и на општ 
лекарски преглед. 

— Секое лице кое влегува во зградата на реак-
торот мора да постапува според внатрешниот пра-
вилник за сигурносните и здравствените мерки. 
(Превод на соодветен дел од овој документ, врз ос-
нова на кој треба да постапуваат инспекторите при 
постројката, е даден во прилогот). 
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Agreement 
Code Reference S u b j e c t Date or time limit 

(Articles) 

1 2 8 4 

3.3 62, Initial Report 

34(c) Dispatch of the initial report of all nuclear material 
subject to safeguards under the Agreement. The 
report should list: 
(a) all nuclear material, except that which has not 

yet reached the stage specified in Article 34(c), 
in peaceful nuclear activities; and 

(b) all such nuclear material in peaceful non-nuclear 
activities, if it is recoverable or is directly usable 
for a nuclear activity. 

Use form R.02, as attached with explanations. 

3.4 Accounting Reports 

3.4.1 59-61, Dispatch of inventory change reports either in a 
63(a), 64 consolidated list or individually, as specified in the 
65 relevant attachment, and concise notes. Use standard 

form R.01, as attached, with explanations. 

As soon as possible, but within 
30 days after the end of the 
month in which the inventory 
change(s) occur(s), by fastest 
means of communication. 

3.4.2 59-61, Dispatch of material balance reports with physical 
63(b), 67 inventory listing attached. 

Use standard form R.03 for material balance report 
and R.02 for physical inventory listing, as attached, 
with explanations. 

3.4.3 69 Dispatch of amplification and clarification of accoun-
ting reports. 

As soon as possible, but within 
30 days of completion of physical 
inventory taking, frequency being 
specified in the facility at-
tachment. 
Within 30 days of the date of 
Agency's request. 

3.5 Special Reports 

3.5.1 68 Dispatch of special reports. Loss limits of nuclear 
material and changes of containment giving rise to 
such special reports are specified in the relevant 
attachment. 

3.5.2 97 Dispatch of special reports in case of unusual incidents 
or circumstances during international transfers of 
nuclear material. 

3.5.3 69,97 Dispatch of amplification and clarification of special 
reports. 

Within 72 hours following the 
reported event, by cable, telex, 
or telephone and follow-up letter. 

Immediately after incident or 
circumstance is known, by cable, 
telex, or telephone and follow-up 
letter. 
Immediately on receipt of Agen-
cy's request or as soon as possible 
thereafter. 

Note: As regards Codes 3.4.3 and 3.5.3: Agency may As long as the relevent record 
request amplification and clarification of reports. are retained, as specified in 

attachment concerned. 

3.6 Information on international transfers 

3.6.1 92 Dispatch of advance notification of nuclear material 
transfers out of Yugoslavia of more than one effective 
kilogram. Use form under code 7.1. 

3.6.2 92 Dispatch of advance notification of nuclear material 
transfers out of Yugoslavia in several separate ship-
ments to same State, each of less than one effective 
kilogram but expected to exceed one effective kilo-
grain, within a period of three months. Use form 
under code 7.1. 

To reach Agency two weeks 
before nuclear material is to be 
prepared for shipment. 
If all nuclear material is to be 
prepared together for shipment 
notification to reach Agency two 
weeks before the nuclear material 
is to be so prepared. Otherwise 
at least two weeks notice for 
each lot beins prepared for 
shipment. 
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Код 
Референци ј.а 
на Спогодба-

та (член)? 
П р е д м е т Датум или временски рок 

4 

3.3. 62 Почетен извештај 
34(ц) Доставување на почетен извештај за целокупниот' 

нуклеарен материјал кој според Спогодбата е под 
гаранции. Извештајот треба да содржи: 

(а) вк,упен нуклеарен материјал во нуклеарни 
активности за мирољубиви цели^ освен оној што уш-
те не го достигнал степенот специфициран во член 
34 (ц) 

(б) вкупен нуклеарен материјал во ненуклеарни 
активности за мирољубива цели доколку може да се 
преработи или директно да се к о р и с т во нуклеарни 
активности. 
Да се користи стандардот образец Р.02, кој е прило-
жен со објаснувањата 

3.4. Пресметковни извештаи 
3.4.1. 59-61 Доставување на извештаи за измените на инвента-

63(a), рот било во форма на единствен список на сите из-
64-65 мени или поединечно, како што е специфицирано во 

соодветните прилози и во кратките забелешки. Да се 
користи стандардниот образец Р.01, кој е приложен 
со" објаснувањата. 

3 4.2. 59-61 Доставување на извештај за материјалниот биланс 
63(6), 67 со приложениот список на инвентарот. 

Да се користат стандардните обрасци R.03 за извештај 
за материјалниот биланс, а Р.02 за список на инвен-
тарот, кои се приложени со објаснувањата. 

3 4.3. ' 69 Доставување на проширување и објаснување на 
пресметковните извештаи 

Колку е можног порано, но во 
рок од 30 дена од крајот на ме-
сецот во кој дошло до измена 
(а) во инвентарот. По најбрзи 
средства за врска. 

Што е можно порано, но во рок 
од 30 дена по завршувањето на 
инвентарисувањето. Зачестенос-
та е специфицирана во прило-
гот за постројката. 
Во рок од 30 дена'по барање на 
Агенцијата 

3.5. 
3.5.1. 68 

3 5.2. т 

3.5.3. 69,97 

Неверен извештаи 
Доставување на посебни извештаи. Височината на 
загубите на нуклеарниот материјал и измените на 
пакувањето што се повод за испраќање на посебни 
извештаи, се специфицирани во соодветните прилози 
Доставувале на посебен извештај во случај на не-
вообичаен инцидент или околнос,т во текот на меѓу-
народниот транспорт на нуклеарен материјал 

Доставување на. проширување и објаснување на по-
себните извештаи 

Во рок од 72 часа по настанот 
за кој се известува, со телегра-
ма, со1 телекс,, по телефон и со 
придружно писмо 
Веднаш откако се узнало за ин-
цидентот и" околноста. Со теле-
грама, со телекс или по телефон 
и со придржно писмо. 
Венаш по приемот на барањето 
од Агенцијата или што порано 
по тоа. 

Забелешка: Во однос на кодот 3 4.3. и 3.5.3. Агенци- Се додека соодветната докумен-
јата може да бара проширување и објаснување на тација се задржува, како што е 
извештајот специфицирано' во соодветните 

прилози 

3.6. Информација за меѓународниот пренос 
3.6.1. 92 Доставување на претходно известување за пренос на 

нуклеарен материјал од Југославија во количество 
поголемо од еден ефективен килограм. Да се користи 
образецот под кодот 7.1. 

3.6.2. 92 Доставување на претходно известување за пренос 
на нуклеарен материјал од Југославија во повеќе 
одвоени пратки во иста држава, кога секоја пратеа 
е помала од еден ефективен килограм, но се очекува 
пратките во рок од три месеци да надминат еден 
ефективен килограм. Да се користи образецот под 
кодот 71. 

Да пристигне во Агенци1ата две 
недели пред да биде подготвен 
нуклеарниот материјал за испо-
рака 
Ако сиот нуклеарен материјал е 
подготвен, заедно со испораката 
на известувањето да пристигне 
во Агенцијата две недели пред 
да биде така подготвен нукле-
арниот материјал. Во друг слу-
чај известувањето најмногу две 
недели пред да биде подготвена 
секоја пратка за испорака 
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3.6.3 95 Dispatch of advance notification of nuclear material 
transfers into Yugoslavia each of more than one 
effective kilogram. Use form under code 7.2. 

To reach Agency not later than 
seven days before the nuclear 
material is to be unpacked. 

3.6.4 95 Dispatch of advance notification of nuclear material 
transfers into Yugoslavian several separate shipments 
from the same State, each of less than one effective 
kilogram but expected to exceed one effective kilo-
gram within a period of three -months. Use form 
under Code 7.2. 

3 3.5 92, 95 Dispatch of notification of delays not giving rise to 
special reports, in preparation for shipment, in dis-
patch, in assumption of responsibility or in unpacking 
of nuclear material. Notification should be given new 
dates, if known. 

To reach Agency not later than 
seven days before the first such 
shipment is to be - unpacked. 
Further shipments to be notified 
either simultaneously with first 
or each separately not later than 
seven days before it is to be 
unpacked. 
As soon as possible, by cable, 
telex or telephone. 

Note 1: As regards codes 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 and 3.6.4; if observing the time limits given under codes 3 6 1, 
3.6.2, 3.6.3 and 3.6.4 would result in delayed shipment or unpacking, shorter notice to enable the 
Agency to act under Articles 93 or 96, as appropriate may be given by cable, telex or 
telephone. Such a notice should be followed by transmission of the completed form under code 
7.1 or 7.2 as appropriate. 

Note 2: As regards codes 3.6 3 and 3.6.4; the notification should be dispatched in any case not later than 
on the date on which the Government of Yugoslavia 

4. PROVISION OF INFORMATION BY THE AGENCY 

Agreement 
Code Reference 

(Articles) 
S u b j e c t Date or time limit 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

41, 66 

8Kb), 
90 

Agency statements 

Provision of copies of the Agency's nuclear material 
inventory for Yugoslavia, 
See model under code 8. 
Statements on operation of reporting systems. 

4.1.3 30, 90 Other statements as specified in attachments. 

Semi-annually, as of 30 June and 
31 December, not later than 3 
months after these dates. 
Semi-annually, together with 
statement pursuant to code 4.1.1 
above. 
As specified in attachments. 

N o t e 
If Yugoslavia disagrees with any Agency statement, 
notice to this effect should be sent to the Agency by 
the fastest means. 

Within 30 days after receipt the 
statement in question. 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

64, 84 

71(c), 
93, 96 

Information on inspections 

Provision of general programme of announced and 
unannounced inspections if adequate advance infor-
mation on operational programme is contained in 
concise notes. See model under code 9.3. 
Notice by the Agency whether or not it intends to 
inspect nuclear material in connection with transfers 
Into or out of Yugoslavia. 

Semi-ai uially with subsequent 
adjustments as necessary. 

Immediately after receipt of any 
notification pursuant to code 3.6 
above. 
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3.6.3. 95 Доставување на претходно известување за пренос на 
нуклеарен материјал во Југославија во количество 
поголемо од еден ефективен килограм. Да се користи 
образецот 7.2. 

3.6.4. 95 Доставување на претходно известување за пренос на 
нуклеарен материјал во Југославија во повеќе од-
воени пратки од иста држава, кога секоја пратка е 
помала од еден ефективен килограм но се очекува 
пратките во рок од три месеци да надминат еден 
ефективен килограм. Да се користи образецот под 
кодот 7.2. 

3.6.5. 92 95 Доставување на известување за доцнењата во под-
готовката на пратката, во испраќањето, во презема-
њето на одговорноста или во даспакувањето на нук-
леарниот материјал, а не постои причина за посебен 
извештај. Во известувањето треба да се означат но-
вите датуми доколку се познати, 

Да пристигне во Агенцијата не 
подоцна од 7 дена пред да биде 
распакуван нуклеарниот мате-
ријал. 
Да пристигне во Агенцијата не 
подоцна од 7 дена пред да биде 
распакувана првата од овие 
пратки. 
Натамошните пратки да бидат 
најавени или заедно со првата 
или секоја одвоено не подоцна 
од 7 дена пред да биде распаку-
вана. 
Што е молено поскоро со теле-
грама, со телекс или по телефон 

Забелешка 1. Се однесува на код 3 6.1, 3.6.2, 3 6 3. и 3.6.4. Доколку почитувањето на временските ро-
кови дадени под код 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3. и 3.6.4. ќе предизвика задоцнување во испорака-
та или во распакуваното, може да се упати кусо известување, онака како е најпогод-
но, со телеграма, телекс или по телефон, дека Агенцијата може да дејствува соглас-
но со чл. 93 и 96. По ова известување треба да се упати пополнет образец означен со 
код 7.1. или 7.2, веќе како одговара. 

Забелешка 2. Се однесува на код 3.6.3. и 3.6.4. Известување во никој случај не би требало да се 
праќа подоцна од оној ден кога Владата на Југославија ја презема одговорноста за 
нуклеарниот материјал. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА 

- Референци ја 
Код на Спогод-

бата (член) 
П р е д м е т Датум или временски рок 

4.1. Изјава на Агенцијата 

4.1.1. 41,66 Доставување на копија на инвентарот од Агенцијата 
на нуклеарниот материјал за Југославија 
Види модел под код 8. 

4.1.2. 81(6), 90 Изјава за спроведувањето на системот на известува-
њето 

4.1.3. 30,90 Други изјави како што е специфицирано во прило-
зите 

З а б е л е ш к а : 
Ако Југославија не се согласува со која и да било 
од изјавите на Агенцијата, известување за ова треба 
да се испрати до Агенцијата на најбрз начин 

Полугодишно, до 30 јуни и 31 
декември, не подоцна од 3 месе-
ци по" овој датум. 
Полугодишно, истовремено со 
изјавата што се однесува на ко-
дот 4.1.1 горе. 
Како што е специфицирано во 
прилозите 

Во рок од 30 дена по приемот на 
изјавата за којашто станува 
збор 

4.2. Информација за инспекциите 

4.2.1. 64,84 Доставување на општа програма на најавените и 
нена јавените инспекции доколку во концизното из-
вестување претходно се информира за програмата 
на погонот. Види модел под код 9.3. 

4.2.2. 71 (ц) Известување на Агенцијата дали има намера или не 
93,96 да изврши инспекција на нуклеарниот материјал и 

во врска со транспортот во или од Југославија 

Полугодишно со дополнителни 
приспособувања доколку е пот-
ребно. 

Веднаш по приемот на какво и 
да било известување според код 
3.6 горе 
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5. PUBLICATION OF INFORMATION BY THE 
AGENCY 

5. ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД СТРАНА 
НА АГЕНЦИЈАТА 

Agreement 
Code Reference 

(Articles) 

Код 
S u b j e c t 

5.1 5(b)(ii) 

5.1.1 

5.1.2 

Референ-
ци ја на 

Спогодбата 
(член) 

П р е д м е т 

The Agency may publish the follo-
wing summarized information in 
accordance with Article 5(b)(ii): 
the amounts and types of nuclear 
material subject to safeguards in 
Yugoslavia pursuant to the Agre-
ement in terms of effective kilo-
grams as follows: 
(a) natural and depleted uranium, 

and thorium; 
(b) enriched uranium with an 

enrichment up to and including 
50/0; 

(c) enriched uranium with an 
enrichment of more ' than 5%; 
and 

(d) plutonium; 
a list of the facilities in Yugoslavia 
which contain nuclear material 
subjects to safeguards, as follows: 
(a) reactors, with an indication of 

their purpose and ^ with their 
nominal power; 

(b) conversion and fabrication plants, 
with an indication of whether 
they are pilot or in3ustrial size 
plants; 

(c) isotope separation plants, with 
their nominal capacity; 

(d) reprocessing plants, with their 
nominal capacity; and 

5.;. 5(6) (ii) 

5.1.1. 

5.1.2. 

Агенцијата може да ти објави 
следните збирни - информации со-
гласно со член 5(6) (ii): 
Количество и тип на нуклеарен 
материјал под гаранции во Југо-
славија согласно со Спогодбата, 
изразено во ефективни килограми 
како што следува: 

(а) природен и осиромашен 
уран, или ториум; 

(б) збогатен уран, збогатување 
до вклучиво 5%; 

(ц) збогатен 
над 5%; 

уран, збогатување 

(д) плутониум. 
Список на постројките во Југосла-
вија кои содржат нуклеарен мате-
ријал под гаранции, и тоа: -

(а) реактори, со ознака на нив-
ната намена и номинална сила; 

(б) постројки за конверзија и 
фабрикација, со ознака дали се 
пробни или од индустриски капа-
цитет; 

(ц) постројки за сепарација на 
изотопи, со нивните номинални ка-
пацитети; 

(д) „постројки за преработка, со 
нивните номинални капацитети; 

(е) critical facilities, research instal-
lations t'with an indication of 
their nature) and separate storage 
facilities. 

The list may also contain for each 
facility the official description and/ 
or name, and the location. 

5.2 The Agency may also publish infor-
mation on the total inspection effort 
deployed on the territory of Yugo-
slavia in terms of man-days or 
man-years of inspection for a given 
past period. 

(е) критични уреди, истражу-
вачки постројки (со ознака на при-
родата) и издвоени уреди за смес-
тување. 
За секоја постројка списокот може 
да содржи и официјален опис 
и/или назив, како и локација. 

5.2. Агенцијата може да објави и ин-
формација за вкупната инспекцис-
ка работа извршена на територи-
јата на Југославија, изразена во 
форма на човек/ден или човек/го-
дина инспекција, а за одреден из-
минат период. 

Code 6.1 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
13, 35(b) 

TERMINATION OF SAFEGUARDS ON NUCLEAR 
MATERIAL TO BE USED IN NON-NUCLEAR 

ACTIVITIES 

' Date 

fc) Termination of safeguards is requested for g/kg 
total weight, and g fissile isotope(s) of 

(Element) 

Код 6.1 - Модел 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
13, 35 (6) 

ПРЕСТАНОК НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА НУКЛЕАР-
НИОТ МАТЕРИЈАЛ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТИ ВО 

НЕНУКЛЕАРНИ АКТИВНОСТИ 

Датум 

а) Се бара престанок на гаранциите за - g/kg 
вкупна тежина, и - g фисибилен (-ни) 
изотоп(и) од (елемент) 
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b) Chemical composition: " 
Physical form' - : 
Enrichment or isotopic composition (if applicable): 

c) Material balance area and location therein where 
the nuclear material is now present: 

d) Present use, with particulars of containment, if 
^appropriate: 

e) The proposed non-nuclear use is: 
f) The nuclear material, once in use, will be practicably 

irrecoverable because -

g) Approximate date of transfer to non-nuclear use 

б) Хемиски состав: ' -
Физичка форма: .. - ..' .. . , 
Збогатување и изотопски состав (доколку е при-
менливо): 

ц) Зона на материјалниот биланс и локација во неа 
каде што сега се наоѓа нуклеарниот материјал: 

д) Сегашна употреба, со оеобеностите во што е за-
творен, доколку е применливо: 

е) Предложената ненуклеарна употреба е; . 
ф) Нуклеарниот материјал кога еднаш ќе се упо-

треби практично не ќе може да се регенерира од 
причини: 

г) Приближен датум на преведувањето во ненукле-
арна употреба -

(Signature) 
(Yugoslav authority responsible) 

Safeguards will terminate as above 
date   

(Signature) 

Code 6.2 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
36 or 37 

REQUEST FOR EXEMPTION FROM SAFEGUARDS 
OF NUCLEAR MATERIAL 

Date 
a) Exemption from safeguards is requested for 

g/kg total weight, and - g fissile isotope(s) 
of (Element) 

b) Chemical composition: '  
Physical form: -
Enrichment or isotopic composition (if applicable): 

c) Material balance area and location therein where 
the nuclear material is now present 

d) Intended use (only if exemption is sought pursuant 
to Article 36(a) or (b)): 

e) Approximate date of: 
(i) for exemption under Articles 36(a) and 37: 

transfer out of material balance area 
(ii) for exemption under Article 36(b): 

transfer to non-nuclear use -

(Потпис) 
(Одговорно лице на југосло-

венските власти) 
Гаранцијата ќе престане според горенаведеното 
Датум 

(Потпис) 

Код 6.2 - Модел 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
36 или 37 

БАРАЊЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ГАРАНЦИИТЕ ЗА 
НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Датум 
а) Се бара изземање од гаранциите за g/kg 

вкупна тежина и g фисибилен (-ни) 
. изотоп (и) од (елемент) 

б) Хемиски состав: 
Физичка форма: 
Збогатување или изотопски состав ((доколку е 
применливо)  

ц) Зона на материјалниот биланс и локација во неа 
каде што сега се наоѓа нуклеарниот материјал 

д) Намеравано користење (само доколку изземено-
то се бара согласно со член 36 (а) или (6): 

е) Приближен датум за: 
(i) за изземање врз основа на член 36 (а) и 37: 

пренос од зоната на материјалниот биланс 

(ii) за изземање врз основа на член 36 (6): преве-
дување во ненуклеарна употреба 

(Signature) 
(Yugoslav authority responsible) 

Exemption granted as above, 
date 

(Signature) 
I.A.E.A. 

Code 6.3 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
36 - 38 

RE-APPLICATION OF SAFEGUARDS IN RESPECT 
OF NUCLEAR MATERIAL PREVIOUSLY EXEMPTED 

Date 
a) Safeguards should be re-applied in respect of 

g/kg total weight, and g fissile isotope(s) 
of (Element) 

(Потпис) 
(Одговорно лице на југословен-

ските власти) 

Дозволено изземање според горенаведеното 
Датум 

(Потпис) 
М.А.А.Е. 

Код 6.3 - Модел 
Референција на 
Спогодбата (член) 
36—38 

ПОВТОРНА ПРИМЕНА НА ГАРАНЦИИТЕ ВРЗ 
НУКЛЕАРНИОТ ПРЕТХОДНО ИЗЗЕМЕН МАТЕ-

РИЈАЛ 
Датум 

а) Треба повторно да се применат гаранции врз 
g/kg вкупна тежина и g 

фисибилен (-ни) изотоп (и) од 
(елемент) 
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b) Chemical composition: -
Physical form: - -
Enrichment or isotopic composition (if applicable) 

c) Material balance area and location therein where 
safeguards should be re-applied in respect of the 
nuclear material: 

d) Date from which safeguards should be re-applied: 

е) Exemption from safeguards in respect of material 
in question had been granted on 

(date) 
under Article -

(Signature) 
(Yugoslav authority responsible) 

a) Safeguards will be re-applied to the nuclear mate-
rial described above. 

b) For nuclear material which was exempted pursuant 
to Article 37, the amount which now remains 
exempted under the relevant paragraph of the 
Article is 
Date 

(Signature) 
I.A.E.A. 

Code 7.1 - Model 
Agreement Reference 
(Articles) 
12, 92, 93 

ADVANCE NOTIFICATION OF INTENDED TRANS-
FERS OF NUCLEAR MATERIAL OUT OF 

YUGOSLAVIA 

Date 

This is to notify the International Atomic Energy 
Agency that an international transfer of nuclear ma-
terial subjcct to safeguards will be made out of Yugo-
slavia as follows: 
a) Quantity: g/kg total weight of element 

g fissile isotope(s), if applicable 

b) Chcmical composition 
Physical form 
Enrichment or isotopic composition (if applicable) 

c) Number of items 
d) Description (type) of contairers, including features 

that would permit sealing 
Shipment identification data 

e) State and, if known, place of destination 
f) Means of transport 
g) Material balance area and location therein where 

material is prepared for shipping and can be iden-
tified and where its quantity and composition can 
be verified 

h) Last date when material can be identified and when 
its quantity and composition can be verified 

i) Approximate dates of dispatch 
and of expected arrival at destination 

б) Хемиски состав:  
Физичка форма:  
Збогатување или изотопски состав (доколку е 
применливо) ' 

ц) Зена на материјалниот биланс и локација во неа 
каде што треба повторно да се применат гаран-
циите врз нуклеарниот материјал -

д) Датум од кој треба повторно да се применат га-
ранциите: 

е) Изземање од гаранции на нуклеарниот матери-
јал за кој станува збор е дозволено -

(датум) 
врз основа на член 

(Потпис) 
(Одговорно лице на југосло-

венските власти) 

а) Повторно ќе се применат гаранции врз нуклеар-
ниот горе опишан материјал 

б) За нуклеарниот материјал што е изземен врз ос-
нова на член 37 количеството што уште останува 
изземено врз основа на овој член е 

д-тум 

(Потпис) 
М.А.А.Е. 

Код 7.1 - Модел 
Референцата на 
Спогодбата (член) 
12, 92, 93 

ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМЕРАВАНИ-
ОТ ПРЕНОС НА НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ ОД 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Датум 

Со ова се известува Меѓународната агенција за 
атомска енергија дека од Југославија ќе се извезе 
следниот нуклеарен материјал што подлежи на га-
ранциите: 
а) Количество g/kg вкупна тежина на 

елементот g фисибилен (-ни) изо-
топ (и) (доколку е применливо) 

б) Хемиски состав 
Физичка форма 
Збогатување или изотопски состав (доколку е 
применливо) 

ц) Број парчиња 
д) Алис (тип) на пакувањето, вклучувајќи ги погод-

ностите што овозможуваат печатење 
Податоци за идентификација на пратката 

е) Држава и доколку е познато местото на упатување 
ф) Транспортно средство 
г) Зона на материјалниот биланс и локација во^неа 

каде што материјалот се подготвува за испраќа-
ње, и може да биде идентификуван, и каде мо-
жат да се верификуваат неговото количество и 
составот -

х) Последен датум кога материјалот може да се 
идентификува и кога неговата количина и сос-
тав можат да се верификуваат 

и) Приближен датум на испраќањето и очекуваниот 
датум на пристигањето на одредиштето 
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ј) Point where recipient State will assume respon-
sibility 
Expected (approximate) date on which recipient 
State will assume responsibility 

(Signature) 
(Yugoslav authority responsible) 

j) Место каде што државата примач ќе ја преземе 
одговорноства -
Очекуваниот датум (приближно) кога државата 
примач ќе ја преземе одговорноста -

(Потпис) 
(Одговорно лице на југославен-

ските власти) 

Note: If separate shipments are prepared together for 
dispatch to the same State (whether simultaneous 
or not) they may all be specified in a single 
advance notification. 

Code 7.2 - Model 
Agreement Reference 

(Article) 
95. 96 

ADVANCE NOTIFICATION OF EXPECTED TRANS-
FER OF NUCLEAR MATERIAL INTO YUGOSLAVIA 

Date 

This is to notify the International Atomic Energy 
Agency that an international transfer of nuclear 
material required to be subject to safeguards is ex-
pected in Yugoslavia as follows: 
a) Quantity: g/kg total weight of element 

g fissile isotope(s), if applicable 

b) Chemical composition 
Physical form 
Enrichment or iso^opic camposition (if applicable) 

c) Number of items 
d) Description (type) of containers 
e) Supplying State -
f) Means of transport -
g) Point and date of assumption of responsibility by 

the Government of Yugoslavia -
h) Expected date of arrival in Yugoslavia 
i) Material balance area and location therein where 

material will be unpacked and can be identified 
and where its quantity and composition can be 
verifed 

j) Date(s) when material will be unpacked 

(Signature) 
(Yugoslav authority responsible) 

Note: If separate shipments from the same State are 
expected to be unpacked together (whether they 
have arrived together or not) they may all be 
specified in a single advance notification. 

Забелешка: Ако одвоени пратки заедно се подготве-
ни за испраќање во иста земја (било да 
се испраќаат одвоено или заедно) сите 
можат да бидат специфицирани во 

'единствено претходно известување. -

Код 7.2 - Модел 
Референција на 
Спогодбата (член) 
95, 96 

ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЧЕКУВАН 
ПРЕНОС НА НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ЈУГО-

СЛАВИЈА 

, Датум 

Со ова се известува Меѓународната агенција за 
атомска енергија дека Југославија очекува увоз на 
следниот нуклеарен материјал што подлежи на га-
ранциите: 
а) Количество g/kg вкупна тежина 

на елементот g фисибилен (-ни) 
изотоп (и) (доколку е променливо) 

б) Хемиски состав ' 
Физичка форма 
Збогатување или изотопски состав (доколку е 
применливо) 

ц) Број парчиња % 

д) Опис (тип) на пакувањето 
е) Држава снабдувач 
ф) Транспортно средство 
г) Место и датум на преземање на одговорноста од 

страна на Југословенската влада 
х) Очекуван датум на пристигање во Југославија 
и) Зона на материјалниот биланс и локација во неа 

каде што материјалот ќе биде распакуван и ќе 
може да биде идентификуван, како и место каде 
што може да се верификува неговото количество 
и составот 

ј) Датум (и) кога материјалот ќе биде распакуван 

(Потпис) 
(Одговорно лице на југословен-

ските власти) 

Забелешка: Доколку се очекува , дека одвоените 
пратки од иста држава ќе бидат заедно 
распакувани (било да пристигнале за-
едно или не) сите можат да бидат спе-
цифицирани во единственото претход-
но известување. 
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Code 8 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
12, 41, 66 

INVENTORY FOR YUGOSLAVIA OF NUCLEAR 
MATERIAL SUBJECT TO SAFEGUARDS 

as of  

A. Consolidated Book Inventory 

Quantity 

ИВА Facility Material Total 
Element 

Fissile 
Isotope 

Limits 
of Error 

В. Material in transit (domestic) 

Код 8 - Модел 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
12, 41, 66 ' 

ИНВЕНТАР НА НУКЛЕАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА ШТО ПОДЛЕЖИ НА ГАРАНЦИИТЕ 

од 

А. Збирен книговодствен инвентар 

Количество 
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В. Материјал во транзит (домашен) 
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ц. Пресметка на извозот С Export Account 

Transferred to (State 
and, if known, place of 
destination) 

Material 

Quantity 

Total 
Element 

Fissile 
Isotope 

Пренесено во (држава 
и, доколку е познато, 

одредишно место) 
Материјал 

К о л и ч и н а 

Вкупно на на фисибил-
елементот I ниот изотоп 

Notes: 1. Nuclear material in respect of which the 
Agency ' has received a report from the 
shipping material balance area that the 
export of the material has taken place will 
be placed on the export account for Yugo-
slavia until such time as the Agency has 
received confirmation that the material has 
been received by the recipient jState. 

2. Nuclear material transferred to Yugoslavia 
will be listed in the mventory upon receipt 
by the Agency of the inventory change report 
from the receiving material balance area 
pertaining to the receipt of the material in 
question. 

3. Nuclear material transferred between two 
material balance areas in Yugoslavia will 
continue to be listed by the Agency in 
respect of the material balance area from 
which it has been shipped, as material in 
transit, until it is reported to have been 
received in the receiving material balance 
area. 

4. The nuclear material in samples provided 
to the Agency will be removed from the 
inventory after such samples have been 

transferred to the Agency. 

Code 9.1 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
30 

INSPECTION ASSIGNMENT 

Date 

МГ. ;  
inspector designated for Yugoslavia is assigned to 
perform inspection under Article 
of the Agreement from - to -

Забелешки: 1. Нуклеарниот материјал за кој Аген-
цијата примила извештај од зоната 
на материјалниот биланс која е испо-
рачувач, дека е извршен извоз на ма-
теријал, ќе се држи на листата на 
пресметката на извозот се додека 
Агенцијата не прими потврда "дека 
материјалот е прифатен од страна на 
државата примач. 

2. Нуклеарниот материјал пренесен в,о 
Југославија ќе биде вклучен во ин-
вентарот кога од зоната на материјал-
ниот биланс која е примач Агенција-
та ќе прими извештај за измена на 
инвентарот кој се однесува на прие-
мот на материјалот за кој станува 
збор. 

3. Нуклеарниот материјал кој се прене-
сува од една во друга зона на мате-
ријалниот биланс Агенцијата и ната-
му ќе го води во зоната на материјал-
ниот биланс од која е испратен, како 
материјал во транзит, се додека не 
биде известена дека е прифатен во 
зоната на материјалниот биланс која 
го прима. 

4. Мострите на нуклеарниот материјал 
земени за Агенцијата ќе се симнат од 
инвентарот откако ќе бидат пренесе-
ни на Агенцијата. 

Код 9.1 — Модел 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
39 

НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈА 

Датум 

Госп. - наименуван инс-
пектор за Југославија е одреден да изврши -

инспекција на нуклеарниот материјал, 
врз основа на член на Спогодбата од 
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of the nuclear material in the following facilities and до , и тоа во следните 
material balance areas outside facilities постројки и зони на материјалниот биланс надвор 

од постројката 

(Signature) 
I.A.E.A. 

Notes: 1. The responsible facility operator will be duly 
informed by Yugoslavia of the names of 
inspectors designated for Yugoslavia. 

2. For the purpose of admision to any facility 
or location in material balance areas outside 
facilities on Yugoslavia, the inspector shall, 
if requested, show Laissez-Passer/travel do-
cument and this Inspection Assignment. 

3. Yugoslavia may require inspectors to wear 
identifying badges within each material 
balance area or facility for the duration of 
the inspection. 

4. Yugoslavia may require each inspector to 
present, before admission to any facility, a 
statement by the Agency of the integrated 
radiation dosage so far received by him and 
the maximum exposure he is allowed to 
receive during the inspection(s) covered by 
the assignment. 

(Потпис) 
М.А.А.Е. 

Забелешки: 1. Одговорниот оператор на постројката 
ќе биде на време известен од југосло-
венска страна за имињата на инспек-
торите наименувани за Југославија. 

2. За да обезбеди пристап во секоја пос-
тројка или локација во зоната на ма-
теријалниот биланс надвор од пос-
тројката во Југославија, инспекторот, 
доколку тоа се бара, ќе ги покаже 
патниот налог пропусница и овој на-
лог за инспекција. 

3. Југославија може да бара инспектори-
те да носат значки за идентификаци-
ја во рамките на зоната на материјал-
ниот биланс или на постројката во 
текот на траењето на инспекцијата. 

4. Југославија може да бара од секој 
инспектор пред да го пушти во пос-
тројката да ја покаже изјавата даде-
на од Агенцијата за вкупната доза на 
зрачењето што дотогаш ја примил и 
за максималниот степен на изложено-
ста што може да ја прими во текот на 
инспекцијата (а) што ја покрива на-
логот. 

Code 9.2 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
9(b), 10, 86 

AUTHORITY GRANTING AND RENEWING 
INSPECTORS' VISAS 

in Vienna: 
Permanent Mission of Yugoslavia to the Agency 
Rennweg 3 
A-1030 Vienna 

Notes: 1. If designated inspectors need visas they will 
be granted them for multiple entry and exit 
of at least one year's validity, without undue 
delay and free of charge. 

2. The Agency shall ensure that the inspector's 
travel document is valid for the period to 
be covered by the visa. 

Code 9.3 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
84 

PERIODIC INSPECTION PROGRAMME t 

JPeriod covered from to 
Date 

Код 9.2 - Модел 
Референција на 
Спогодбата (член) 
9(6), 10, 86 

УСТАНОВА ШТО ИМ ГИ ИЗДАВА И ОБНОВУВА 
ВИЗИТЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

Во Виена 
Постојана Југословенска мисија при 
Агенцијата 
Rennweg 3, А-1030, Виена 

Забелешки: 1. Доколку за наименуваните инспекто-
ри се потребни визи, ќе им бидат из-
дадени за повеќе влегувања и излегу-
вања во важност од најмалку една 
година, без неоправдано задржување 
и без наплата. 

2. Агенцијата ќе обезбеди патните доку-
менти на инспекторите да важат за 
временскиот период за кој се изда-
ваат визите. 

Код 9.3 - Модел 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
84 

ПРОГРАМА НА ИНСПЕКЦИЈАТА ЗА ВРЕМЕН-
СКИ ПЕРИОД 

Временски период од до 
Датум -
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(а) Individual inspections а) Поединечни инспекции 

Facilities and MBAs outside 
facilities Number of visits Постројки и МБА (ЗМА) Постројки 

(b) Period(s) for random inspections б) Временски период (и) за инспекции на потамшде 

Facilities Periods Број на посети Временски период 

(Signature) 
I А.Б.А, 

Notes: 1. Time limits as indicated in Article 83 of the 
Agreement for advance notice to Yugoslavia 
shall be deemed to refer to the period be-
tween the date and time at which the 
Agency can reasonably expect Yugoslav 
authority to have received the advance notice 
and the arrival of inspectors at facilities or 
material balance areas outside facilities. 

2. If the Agency is to perform unannounced 
inspectors Yugoslavia may, if convenient to 
it, designate one or more representatives at 
the facility to accompany inspectors, it being 
understood that the absence of such repre-
sentatives will not impede or delay the 
inspectors in the exercise of their functions. 

(Потпис) 
М.А.Л.Е. 

Забелешки: 1. Временските рокови, означени во 
член 83 на Спогодбата за претходното 
најавување на Југославија, ќе бидат 
сметани дека се однесуваат на вре-
менскиот период помеѓу датумот ко-
га Агенцијата сигурно може да оче-
кува дека југославенските власти го 
примиле претходното најавување и 
времето на пристигањето на инспек-
торите во постројката или во зоната 
на материјалниот биланс надвор од 
постројката. 

2. Ако Агенцијата спроведува ненајаве-
ни инспекции, Југославија, доколку 
тоа и одговара, може да одреди еден 
или повеќе претставници при пос-
тројката да ги придружуваат инспек-
торите. Се подразбира дека отсуство-
то на таквите претставници нема да 
ги спречува или задржува инспекто-
рите во вршењето на нив,ните функ-
ции. 

Code 9.4 - Model 
Agreement Reference 

(Articles) 
75(a), 75(c)(i) 75(f) 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

- SAMPLES FOR SAFEGUARDS 
Date 

This is to certify that the following sample(s) has 
(have) been taken for the Agency's use and arrange-

Код 9.4 - Модел 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
75(a), 75(ц) (i) 75(ф) 

МЕЃУНАРОДНА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕР-
ГИЈА 

МОСТРИ ЗА ГАРАНЦИИ 
i ' Датум  

Со ова се потврдува дека следната (следните) 
мостра (мостри) е земена (се земени) за употреба на 
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ments made for its (their) transport and disposition: 

1. Name of Country: Facility: 
2. 

Агенцијата и дека се составени аранжмани за нејзин 
(кивни) транспорт и д апозиција . 

1. Име на државата Постројка 
2. 
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3. Packaging arrangements (type of internal packaging, 
type of container): 

4. Particulars (markings) of label: 
5. Agency seal(s) attached (yes/no): 
6. Shipping arrangement (means of transport, intended 

date of dispatch): 
7. Destination of consignment (address): 
8. Responsibility for dispatch is accepted by 

(name of inspector, opeiator, other 
official) 

9. Other relevant details: 

Signature of IAEA Inspector Signature of authorized 
official at facility 

Notes: 1. A single form of this type should be made in 
respect of all samples packed together. 

2. Distribution of this form in Yugoslavia is 
envisaged to be: 
Facility — 1 copy 
Federal Administration for International 
Scientific Educational Cultural and Technical 
Co-operation — 1 copy 
Accompanying consignment — 1 copy 

Code 10 
Agreement Reference 
(Articles) 
59—67 

REPORT FORMS AND EXPLANATIONS FOR THEIR 
USE 

INTRODUCTION 

Reports to be provided to the Agency consist of 
three types: Inventory Change Reports (ICR), Physical 
Inventory Listing (PIL) and Material Balance Reports 
(MBR). For eachj)f these a prof опна i s attached; for 
the ICR two alternative versions are provided. 

The attached forms are designed to: 

(a) reflect all the relevant requirements of the 
Agency, 

(b) lend themselves easily to automatic proces-
sing^); and 

(c) permit the use of either keywords or codes. 

Explanations for the use of these report forms, 
the necessary keywords and their codes are given 
below, 

Computerization only leads to rationalization if firstly 
the manpower needed for the transformation of the data 
contained m the reports to computer input data can be kept 
to a mlnmmum and secondly if the detection of those 
Inconsistencies or errors by which the data library could be 
spoiled can be automatized as well This latter consideration 
demands that the information to be provided in the report 
form include a certain degree of redundancy. 

3. Аранжмани за пакување (тип на интерно пакува-
ње, тип на контејнер) 

4. Особености (ознаки) на натписот: 
5. Приклучен(и) печат(и) на Агенцијата (да/не): 
6. Аранжман за испорака (транспортно средство, 

очекуван датум за испорака). 
7. Дестинација на пратката (адреса): 
8. Одговорноста за испраќањето ја примил: 

(Име на инспекторот, на 
операторот илх1 на 
друг службеник) 

9. Други позначајни детали: 

(Потпис на инспекторот (Потпис на овластениот 
на МАЛЕ) службеник при постројката) 

Забелешки: 1. Единствен образец од овој тип треба 
да се состави за сите мостри што се 
запакувани заедно. 

2. Во Југославија се предвидува следна-
та дистрибуција на овој образец: 
Постројка: 1 копија 
Сојузниот завод за научна, просветно-
културна и техничка соработка: 1 ко-
пија 
Кон пратката: 1 копија 

Код 10 
Референци ја на 
Спогодбата (член) 
59—67 
ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАИТЕ И ОБЈАСНЕНИЈА 

ЗА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ 
УВОД 

Извештаите што се доставуваат до Агенцијата се 
состојат од три типа: Извештаи за измените во ин-
вентарот (ICR), Попис на физичкиот инвентар (PIL) 
и Извештаи за материјалниот биланс (MBR). За се-
кој од нив е приложен образец; за ICR се предвиде-
ни две верзии. 

Приложените обрасци се составени така што: 
(а) да ги одразат сите битни барања на Агенци-

јата; 
(о) да дадат можност за лесна автоматска обра-

ботка'11) ; 
(ц) да дозволат користење на клучните зборови 

или на кодовите. 
Објасненијата за користењето на овие обрасци 

за извештаите, на неопходните клучни зборови и на 
нивните кодови се дадени долу. 
') КомпјутеризациЈата води кон рационализација' прво, до-
колку работната сила, коза е потребна за трасформација 
на податоците што се содржат во извештаите за влегу-
вање во сметачот може да се сведе на минимум и друго, 
доколку детектирањето на неконзистентноста и на греш-
ките со кои библитеката на податоците се расипува исто 
таќо може да се автоматизира. Овој втор услов бара ин-
формациите што се доставуваат во обрасците на извешта-
ите да вклучуваат одреден степен на сигурност. 
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EXPLANATIONS TO FORM R.01 -
INVENTORY CHANGE REPORT 

1. Form R.01 should be used for Inventory Change 
Reports (ICR) only. The basic version of this form, 
R.01.1, consists of three types of entries, i.e. heading 
information, material identification and accountancy 
data and contains space to indicate whether an 
explanation for a particular entry is given in the 
fconcise note' which accompanies the ICR. In addition, 
tor some material balance areas isotopic data must 
be provided as specified in the relevant facility 
attachment. In such cases isotopic data are an indispen-
sable part of batch data and should be reported. 
For this purpose a second version of the ICR, form 
R.01.2 is available, which has a section headed 
'isotopic data'. 

Wherever in these explanations mention is made 
of form R.01, this refers to the part of the form which 
both versions have in common. 

ОБЈАСНЕНИЕ НА ОБРАЗЕЦОТ R.01 - ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ИЗМЕНИТЕ НА ИНВЕНТАРОТ (ICR) 

1. Образецот R.01 треба да се користи само за 
Извештајот за измените на инвентарот (ICR). Основ-
ната верзија на овој образец, образецот R.01.1. се 
состои од три типа влеза, т.е. насловна информација, 
идентификација на материјалот и пресметковни по-
датоци, а содржи и простор на кој се укажува дали 
за одреден излез кон извештајот е дадена и „кратка 
забелешка" која го објаснува. Покрај тоа, за некои 
зони на материјалниот биланс мораат да се достават 
и податоци за изотопскиот состав, како што е спе-
цифицирано во соодветниот прилог за постројката. 
Во овие случаи изотопските податоци се неотуѓив 
дел на податоците за шаржата и треба да влезат во 
извештајот. За таа цел стои на располагање друга 
верзија на извешт-ајот ICR, образецот R.01,2, кој има 
друг наслов „Изотопски податоци". 

Секаде каде што во ова објаснение има повику-
вање на формуларот R.01, тоа се однесува На оној 
дел на формуларот што е заеднички за обете верзии. 

Heading Information 

2. 'Country', 'facility', 'material balance area': the 
name of the country , the identification, as specified 
in the relevant facility attachment, of the facility 
^nd the material balance area (MBA) to which the 
report relates, should be given. 

3. 'Period covered by report': in the case that 
the report covers individual inventory change the 
date (day, month, year) of that change should be 
given here. In the case of periodic reporting, the 
period covered (beginning and ending date) should 
be given. 
, 4. 'Report no.': reports for each MBA should be 

numbered consecutively. 

5. 'Page No. . . . of . . . pages': the page number 
and the total number of pages should be given. If an 
ICR consists of several pages the heading information 
may be omitted from the second and following pages 
as long as each page bears a number and signature. 

6. 'Signature': each page of the report should be 
signed. 

Material (Batch) Identification Data 

7. 'Entry number': each line entry in an ICR 
should have one unique entry number in sequential 
order. This also applies if a batch is to be reported in 
several line entries and if an ICR consists of several 
pages. Hence, a batch may comprise several entry 
numbers if the 'Continuation': ('С' or 'D' probedure) 
is used. 

With this provision any entry in reports from a 
particular MBA can be uniquely identified by 
reference to the report number and entry number^). 

8. 'Continuation': this entry may be used to give 
information under the 'С' or under the 'D' procedure, 
as follows: 

'С' procedure": if a batch comprises several types 
of nuclear material, e.g. uranium and plutonium, more 
than one line entry is reguired for the reporting of 
that batch. To indicate that a line entry is the 
continuation of the previous line entry а 'С' should 
be inserted in this column. In this case the batcK 
identification data should not be repeated. The entry, 
however, should carry its own entry number referred 
to in paragraph 7 above. 
u  

i) See also "Corrections". 

Насловна информација 

2. „Држава", „постројка", „зона на материјални-
от биланс" (MBА): треба да се даде називот на др-
жавата, идентификација на посројката и на зоната 
на материјалниот биланс (MBА) на кои се однесува 
извештајот, како што е означено во прилогот за соод-
ветната постројка. 

3. „Временски период кој го опфаќа извешта-
јот": во случај кога извештајот содржи поединечни 
промени на инвентарот треба да се даде датумот 
(ден, месец, година) кога дошло до промена. Во слу-
чај на периодично известување треба да се даде пе-
риодот кој се покрива (почетен и краен датум). 

4. „Бр. на извештајот": за секоја зона на мате-
ријалниот биланс (MBА) извештаите треба да се 
нумерираат, како што следи: 

5. „Бр. на страната . . , . од . . . вкупно стра-
ни": треба да се даде број на страната и вкупниот 
број на страните. Ако ICR се состои од повеќе стра-
ни, насловната информација може да се изостави од 
втората и од наредните страни со тоа што секоја 
страна да носи број и потпис. 

6. „Потпис": секоја страна на извештајот треба 
да биде потпишана. 

Податоци за идентификација на материјалот (шар-
жата) 

7. „Број ,на влезот": секоја ставка во ICR треба 
да има единствен влезен број, кои следат еден по 

4 друг. Тоа важи и ако за една шаржа се известува 
во повеќе ставки и ако ICR содржи повеќе страни. 
Според тоа, една шаржа може да опфати повеќе 
влезни броеви доколку се користи терминот „Про-
должение" („С" или „D" постапка). 
На овој начин секоја ставка во извештаите за соод-
ветниот МВА може недвомислено да се идентифи-
кува со повикување на бројот на извештајот и на 
бројот на влезот5"). 

8. „Продолжение": овој влезен податок може да 
се примени со цел за давање информација според 
„С" или „D" постапката на следниот начин: 

„С" постапка: ако шаржата содржи повеќе ви-
дови нуклеарен материјал, на пр. уран и плутониум, 
е потребно повеќе од една ставка за да се извести 
за шаржата. За да се означи дека ставката е про-
должение на претходната ставка во оваа колона се 
става ознаката „С". Во овој случај не треба да се 
повторуваат податоците за идентификација на шар-
аната. Ставката сепак треба да го носи својот број на 
влезот за кој стануваше збор во точка 7 горе. 

О Види и: ,,Исправки" 
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T)' procedure: the purpose of this procedure is 
to link reported information on inputs and outputs in: 

(a) an area where shipper (receiver differences 
may occur, to determine such shipper) receiver 
differences from the data reported, without the need 
to maintain batch identity over the MBA; and 

(b) in a book inventory MBA (such as a product 
storage area) when rebatching takes place before 
shipment, without the measurements being repeated. 

In the case of re-batching within an MBA the 
T)' procedure provides the means to indicate from 
which (or from which parts of) batches the newly 
created batch is composed. This should be done by 
adding to the reported information on the new batch, 
the relevant identification data and batch data (on 
shipper's values) for each part of the old batches 
from which the new batch is composed. 

E x a m p l e : Two input batches are received at 
an MBA. At the input of the MBA they had been 
reported under batch numbers X-01 and X-02; each 
batch comprising, say, 80 packs (items) of 20 ООО 
grams U, each containing (on the shipper's values) 
600 grams ХЈгѕѕ. At the output of the MBA a new 
batch is created and given batch number Y-01. This 
consists of 12 packs from batch X-01, and 9 from 
batch X-02. The batch data for the new batch Y-01 
are determined to be 419 000 grams -U, containing 
(on the receiver's values) 12 570 grams Usss. The first 
line entry of the ICR reporting batch Y-01 should 
give all the information on this batch (on the basic 
of the receiver's measurement data). In the second 
line entry the following data should be given: in 
addition to the unique entry number, a 'D' should 
be inserted in the second column; the number of the 
original batch: X-01; the number of items coming 
from that batch, i.e. 12; the weight of uranium 
contained therein, i.e. 240 000 grams; the weight of the 
fissile isotopes, Le. 7 200 grams; and the measurement 
basic code: 'N\ In the third line entry the respective 
data for the part coming from batch X-02 should be 
given: number of items, i.e. 9; the weight of uranium 
contained therein, i.e. 180 000 grams; the weight of 
the fissile isotopes, i.e. 5 400 grams and the measure-
ment basic code: 'N\ Thus, the shipper/receiver 
difference can be calculated as 1000 grams total U 
and 30 grams U235. 

9. 'Date of inventory change': the date should be 
given (day, month, year) on which the change in 
inventory occurred or was established. This infor-
mation is not to be repeated if the 'С' or 'D' procedure 
is used. 

10. "MBA (facility) country': this entry should 
show the names or codes of the MBA's between 
which the material was transferred. In the case of 
exports or imports, if the MBA from which the 
material comes or to which it is shipped is unknown, 
the name of the facility or country concerned must 
be reported. This item is not to be repeated if the 
' С or ЧУ procedure is used. 

11. Type of inventory change': one of the fol-
lowing key words or their codes should be used in 
this column in order to indicate the type of inventory 
change: 

Keywords Code Explanation 

Receipt foreign RF Nuclear material imported 
into the State 

Receipt domestic RD Domestic receipt of nuclear 
material from.other MBA 

,,D" постапка: целта на оваа постапка е да ги 
поврзе влезноизлезните информации од извештајот: 

а) во зоната каде што може да дојде до разлика 
во податоците на испорачувачот и на примачот, да ги 
утврди овие разлики врз основа на податоците од 
извештајот, без потреба во MBА да се сочува иден-
титетот на шаржата, 

б) во MBА од книговодствен тип (какви што се 
складовите на производите) кога пред испораката се 
формираат нови шаржи, без потреба од повторни 
мерења. 

Во случај на формирање нова шаржа во рамки-
те на една „МВА", „D" постапката овозможува да се 
укаже од која шаржа (или од кој нејзин дел) се фор-
мира нова шаржа. Ова се постигнува додавајќи ин-
дира нова шаржа. Ова се постигнува додавајќи и на 
информацијата за новата шаржа за која се извес-
тува, соодветни податоци (како што се идентифика-
ција и податоци за шаржата) за секој дел на старата 
шаржа (врз база на податоците на испорачувачот), од 
кој се формира нова шаржа. 

П р и м е р : во МВА се примани две влезни шар-
жи. При влезот во МВА за нив е известено како за 
шаржите бр. Х-01 и Х-02; секоја шаржа опфаќа да 
речеме 80 пакувања по 20.000 грама U, секој од нив 
содржи (податоци на испорачувачот) 600 грама ХЈгзѕ. 
На излезот на МВА се формира нова шаржа со да-
тумот и бројот на шаржата Y-01. Таа се состои од 1% 
пакувања од шаржата Х-01 и 9 од шаржата Х-02. 
Утврдено е (податоци на примачот) дека новата шар-
жа изнесува 419 ООО g U и дека содржи 12.570 грама 
U235. Првата ставка на ICR која известува за шар-
жата Y-01 треба да ги даде сите информации за оваа 
шаржа (врз база на мерните податоци на примачот). 

-Во другата ставка треба да се дадат следните пода-
тоци: покрај единствениот број на влезот да се впи-
ше „D" во втората колона; да се даде бројот на пр-
вобитната шаржа: Х-01, бројот на парчињата што 
произлегуваат од таа шаржа т.е. 12; тежината на 
уранот што се наоѓа во нив, т.е. 240.000 g; тежината 
на фисибилните изотопи т.е. 7.200 грама и кодот за 
основата на мерењето „N". Во третата ставка треба 
да се дадат соодветни податоци за делот што произ-
легува од шаржата Х-02: бројот на парчињата, т.е. 
9, тежината на уранот што се наоѓа во нив, т.е. 
180.000 g, тежината на фисибилните изотопи, т.е. 
5.400 грама; како и кодот кој ја означува основата 
на мерењето: „N". Врз основа на тоа може да се 
пресмета дека разликата помеѓу испорачувачот К 
примачот изнесува 1.000 грама вкупен U и 30 грама 
U235. 

9. Датумот на измената на инвентарот": треба да 
се даде датумот (ден, месец, година) кога се случил^ 
или е установена измената во инвентарот. Оваа ин-
формација не треба да се повторува доколку се ко-
ристи „С" или „D" постапка. 

10. „МВА, постројка, држава": овој влезен по-
даток треба да ги покаже имињата и кодот за зоните 
на материјалниот биланс (MBА) помеѓу кои се врши 
пренесување на материјалот. Во случај на извоз ИЛИ 
увоз, ако не е позната МВА од која доаѓа матери-
јалот или во која се упатува, мора да се наведе име-
то на постројката или на земјата на која се одне-
сува. Оваа ставка не треба да се повторува ако се 
користи „С" или „D" постапката. 

11. Тип на измената на инвентарот: за да се оз-
начи во оваа колона типот на измената на инвен-
тарот треба да се користи еден од следните клучни 
зборови или нивниот код: 

Клучен збор Код Објаснение 

Прием странски RF Нуклеарен материјал уве-
зен во земјата '' 

Прием домашен RD Прием на нуклеарен мате^ 
риј ал од земјата, од друга 
МВА 
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Keywords Code Explanation Клучен збор Код Објаснение 

Receipt at starting RS Domestic receipt of nuclear 
point material at starling point of 

safeguards 

Receipt from non-
safeguarded 
activity 

Nuclear production 

De-exemption, use 

De-exemption 
quantity 

Shipment foreign 

Shipment domestic 

Return to the pre-
-safeguards stage 

Shipment to non-
safeguarded 
activity 

RN Domestic receipt of nuclear 
material from поп safeguar-
ded (permitted military) ac-
tivity 

NT? Production of special fissio-
nable material in a reactor 
(PU, UtSS) 

DU Reaplication of safeguards on 
nuclear material previously 
exempted therefrom pursuant 
to Article 36 of the Agree-
ment 

DQ Reapplication of safeguards 
on nuclear malerial previo-
usly exempted therefrom 
pursuant to Article 37 of 
the Agreement 

SF Nuclear material exported 
out of the State ' 

SD Domestic transfer of nuclear 
material to other MBA 

SS Transfer of safeguarded nuc-
lear material back to pre-
safeguarded stage 

SN Domestic transfer of nuclear 
material to non-safeguarded 
(permitted military) activity 

Прием во 
почетната точка 

Прием од 
негаранциска 
активност 

Нуклеарно 
производство 

Престанок на 
изземањето, 
употреба 

Престанок на 
изземањето, 
количество 

Пратка странска 

Пратка домашна 

Враќање во 
состојба пред 
применув ањето 
на гаранциите 
Пратка за негаран-
циска активност 

RS Прием на нуклеарен мате-
ријал од земјата во точката 
на почнување на горан-
циите 

RN Прием на нуклеарен мате-
ријал од негаранциска (до-

зволена воена) активност 

NP Производство на специја-
лен фисибилан материјал 
во реактор (Ри, ХЈгзѕ)̂  

DU Повторна примена на га-
ранциите врз нуклеарниот 
материјал што претходно е 
изземен согласно член 36 на 
Спогодбата 

DQ Повторна примена на га-
ранциите врз нуклеарниот 
материјал претходно иззе-
ман согласно член 37 на 
Спогодбата 

SF Нуклеарен материјал из-
везен. од земјата 

SD Пренос на материјалот во 
друга МВА во рамките на 
земјата 

ЅЅ Пренос на нуклеарен мате-
ријал ш,то е под гаранциите 
во состојба пред примену-
ваното на гаранциите 

- SN Пренос на нуклеарен мате-
ријал во рамките на земја-
та во негараднциска (дозво-
лена воена) активност 

Nuclear loss 

Measures discard 

Transfer to 
retained waste 

Retransfer from 
retained waste 

LN Consumption of nuclear ma-
terial due to its transforma-
tion into other element(s) or 
isotope(s) as a result of nu-
clear reactions 

LD Operational loss — loss of a 
measured or estimated (on 
the basis of measurement) 
quantity of rnclear material 
from processing which has 
been disposed of in such a 
way that it is not suitable 
for further nuclear use 

TW Transfer of measured nuclear 
material to the retained 
waste category which is 
deemed to be unrecoverable 
at present, stored at the 
MBA and to be deleted 
from ^the inventory of the 
MB А / (The columns "from" 
and "to" should both show 
the code of the MBA in 
question). 

FW Retransfer of material, 
which had been stored at 
the MBA as retained waste, 
to nuclear material. This 
applies whenever material in 
the retained waste category 
Is removed from storage 

Нуклеарна загуба LN 

Измерени отпиен UB 

Преведување во 
чувани отпадоци 

Враќање од чу-
вани отпадоци 

TW 

FW 

Потрошувачка на нуклеа-
рен материјал со трансфор-
мација во друг (и) еле-
мент (и) или изотоп (и) ка-
ко последица на нуклеарни 
реакции 

Погонски загуби — изме-
рени или проценети (врз 
база на мерење) количества 
на нуклеарен материјал 
настанати во преработката 
и одложени на таков начин 
што нивното натамошно 
нуклеарно користење да не 
е подобно 

Преведување од мерен нук-
леарен материјал во кате-
горија на чуван отпадок за 
кој. се смета дека засега не 
може да се преработи. 
Складиран е во МВА и тре-
ба да се брише од инвента-
рот на MB А. (Колоните 
„од" и „во" треба да се по-
кажат ка ј MB А за која ста-
нува збор. 

Повторно преведување на 
материјалот што бил скла-
диран во МВА како чуван 
отпадок во нуклеарен мате-
ријал. Ова ќе се при-
менува секогаш кога ма-
теријалот од складот се пок-
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Keywords Code Explanation Клучен збор Код Објаснение 

Exemption, use 

Exemption, 
quantity 

Termination, 
non-nuclear use 

Accidental loss 

either for processing at the 
MBA or for shipment from 
the MBA, (The columns 
"from" and "to" should both 
show the code of the MBA 
in question). 

EU Exemption of nuclear mate-
rial from safeguards pursuant 
to Article 36 of the Agree-
ment 

EQ Exemption of nuclear mate-
rial from safeguards pur-
suant to Article 37 of the 
Agreement 

TU Tci.nination of safeguards 
- on nuclear material pursuant 

to Article 13 and 35 (b) of 
the Agreement 

LA Irretrievable and inadvertent 
loss of a known quantity of 
nuclear material as the result 
of an operational accident 

Изземање, 
употреба 

Изземање, 
количество 

Престанок, 
ненуклеарно 
користење 

Акцид витална 
загуба 

ренува било заради прера-
ботка или упатување во 
друга МВА. (Колоните „од" 
и „во" треба да го покажат 
кодот на MB А за која ста-
нува збор) 

EU Изземење на нуклеарен ма-
теријал од гаранциите со-
гласно член 36 на Спогод-
бата. 

EQ Изземање на нуклеарен ма-
теријал од гаранциите сог-
ласно член 37 на Спогодба-
та 

TU Престанок на Гаранциите 
за нуклеарниот материјал 
согласно чл. 13 и 35 (б) на 
Спогодбата. 

LA Неповратна и неизбежна 
загуба на познато количес-
тво на нуклеарен матери-
јал како последица на по-
гонски акцидент 

The information provided in this column should 
not be repeated if the 'С' or 'D' procedure is used. 

12. 'KMP-Code': the name or code should be 
given of the flow key measurement point where the 
batch reported was measured, received or shipped. 
This entry is not to be repeated if the 'С' od 'D' 
procedure is used. 

13. 'Name or number of batch': the designation 
(marking) of the batch reported on should be given. 
This is particularly important if item accountability 
is used. This entry is not to be repeated if the 'С' 
procedure is used; it should be made if the 'D' 
procedure is used. 

14. 'Number of items in batch': the number of 
similar items of which the batch consists should be 
given, e.g. the number of drums, fuel rods, containers. 
This entry is not to be repeated if the 'С' procedure 
is used; it should be made if the 'D' procedure is used. 

15. 'Material description': this entry should be 
used to describe the nuclear material by the use of 
four keywords or codes: 

(a) First and second keyword: 

First keyword Second keyword Code 

solutions nitrate LN 
fluorides LF 
other LO 

powder homogeneous PH 
heterogeneous PN 

ceramics pellets CP 
spheres CS 
other CO 

metal pure MP 
alloys MA 

fuel rods, pins EH 
plates EP 
bundles EB 
assemblies EA 
other EO 

Информацијата што се дава во оваа колона не 
треба да се повторува ако се применува „Ц" или ,,Д" 
постапката. 

12. „КМП" Код: треба да се даде името или кодот 
на клучната точка на мерењето на протокот на ма-
теријалот, каде што шаржата за која се известува е 
мерена, примена или испратена. Оваа ставка не тре-
ба да се повторува ако се применува „Ц" или „Д" 
постапката. 

13. „Име или број на шаржата": треба да се даде 
ознаката на шаржата за која се известува. Ова е по-
себно важно доколку се применува пресметување по 
парчиња. Оваа ставка не треба да се повторува ако 
се применува ,,Д" постапката, но треба доколку се 
применува „Д" постапката. 

14. „Број на парчиња во шаржата": треба да се 
даде бројот на истите парчиња од "кои се состои 
шаржата, на пр. бројот на бурињата, на горивните 
елементи, на контејнерите. Оваа ставка не треба да 
се повторува ако се применува ,Д", но треба докол-
ку се применува „Д" постапката. 

15. „Опис на материјалот": оваа ставка се корис-
ти за со помош на четири клучни зборови или кодо-
ви да се опише нуклеарниот материјал: 

(а) Прв и втор клучен збор 

Прв клучен збор Втор клучен збор Код 

раствор нитрат LN 
флуорид LF 
ДРУГО LO 

прав хомоген РН 
хетероген PN 

керамика пелети СР 
сфери с ѕ 
друго с о 

метал чист МР 
легура МА 

гориво стапови ЕК 
плочи ЕР 
снопови ЕВ 
склопови ЕА 
друго ЕО 
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First keyword Second keyword П Р В ^ о р ' ^ Втор клучен збор Код 

sealed sources 
Е ла " quantities, 
samples 
scrap 

solid waste 

liquid waste 

homogeneous 
heterogeneous 
(cleanouts clinkers) 
shidges, fines^ other) 

hulls 
mixed 
(plastics, gloves, 
papers, etc) 
contaminated 
equipment 
other 
low active 
medium active 
high active 

QS -

SS -
SH -
SN 

запечатени извори — 
мали количества, 
мостри — 
отпад 

АН цврсти отпадоци 

AM 

АС 
AO 
WL 
WM 
WH 

Течни отпадоци 

саг-вдаци 

мешани (пластика, на-, 
раквици, хартија итн). 

контамирана опрема 
друго 
со ниска активност 
со вредна активност 
со висока -активност 

QS 

- ѕ ѕ 
хомоген ЅН 
хетероген (при чистење, 
еинтер, тиња, метален 
и друго) SN 

АН 

AM 

АС 
AO 
WL 
WM 
WH 

(b) Third keyword: this keyword specifies the 
type of container (items). One of the following 
words or codes should be used: 

Keyword Code 

cylinder С 
pack Р 
drum D 
discrete fuel 
units^) S 
bird cage В 
bottle F 
other О 

(б) Трет клучен збор: овој збор го специфицира 
типот на контејнерите (се бројат на парчиња). Треба 
да се користи еден од следните зборови: 

Клучен збор Код 

цилиндер С 
пакет Р 
барабан D 

поединечни парчиња гориво5") Ѕ 
кафез В 
шише F 
друго О 

(с) Fourth keyword' for further characterization 
of the material one of the following words 
should -be used: 

Keyword Code 

fresh nuclear material F 

irradiated nuclear material I 
retained waste W 

irrecoverable material N 
recoverable material R 

This entry should not be repeated if the 'С' or 'D' 
procedure is used. 

(ц) Четврт клучен збор: за натамошна категори-
зација на материјалот треба да се користи еден од 
следните зборови: 

Клучен збор Код 

свеж нуклеарен материјал F / 

озрачен нуклеарен материјал I 
чуван отпадок W 
непреработлив материјал N 
преработлив материјал R 

Овој влезен податок треба да се повторува доколку 
се применува „С" или „D"' постапката. 

Accountancy Data Пресметковни податоци 

16. ^Element': the element name or code of the 
quantities given in the subsequent columns should be 
given. The following codes should be used: 

16. „Елемент": треба да се даде името или кодот 
на елементот чие количество се изразува во след-
ната колона, Треба да се користи следниот код: 

Keyword Code 

depleted uranium 
natural uranium 
enriched uranium 
Plutonium 
thorium 

D 
N 
Е 
Р 
T 

Клучен збор Код 

осиромашен уран 
природен уран 
збогатен уран 
плутониум 
ториум 

D 
N 
Е 
Р 
Т 

17. 'Weight of element. The weight of the element 
referred to in the previous paragraph should be given, 

i) For fuel only. The keyword denotes that the number 
Of Items reported is the number of discrete fuel units, 
Identified by the second keyword 

17. „Тежина на елементот": треба да се даде те-
жината на елементот означен во претходната точ-

Само за гориво. Клучен збор дека бројот на парчи-
њата за кои се известува бројот на поединечни горивни 
единици, како се специфицирани со вториот клучен збор. 
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rounded^) to the nearest integer of the unit, as 
specified in the next column, These units are: 

(a) Grams of plutonium; 
(b) Grams of total uranium for enriched uranium: 
(c) Kilograms of thorium, natural uranium and 

depleted uranium. 
For reporting purposes the weights of individual 

Items in the batch should be added together before 
rounding to the nearest unit4% 

18. Unit - KG G'' the, unit used in the previous 
column should be given. 

19. 'Weight of fissile isotopes': for uranium (ele-
ment codes Е, N and D) the combined weight of the 
isotopes ХЈгѕѕ and ХЈгзѕ should be given, rounded^) to 
the nearest gram 

20. 'Isotope code': to indicate the kind of fissile 
of which the weight is given in accordance with the 
previous paragraph, one of the following codes should 
be used' 

ка заокружена^) на најблискиот цел број на тежин-
ската единица специфицирана во следната колона. 
Овие единици се: 

(а) грамови за плутониум ^ 
(б) грамови на вкупен уран за збогатен уран 
(ц) килограми за ториум, природен и осирома-

шен урал. 
При известувањето, тежините на одделни пар-

чиња во шаржата треба да се соберат пред да се 
изврши заокружување на најблиските единици^). 

18. „Единица - kg/g": треба да се употреби оз-
наката на единицата што е употребена во претход-
ната колона ' " 

19. „Тежина на фисибилниот изотоп": за уранот 
(код за елементот Е, N и D) треба да се даде вкуп-
ната тежина на изотопите ХЈгѕѕ и U233, заокружена 
на најблискиот грам. 

20. „Код на изотопот": за да се означи видот на 
фисибилниот изотоп за кој се дава тежината спо-
ред претходната точка, треба да се користи еден 
од следните кодови: 

Code Код 

for fissile isotope content of За содржината само на фисибилниот 
U2S5 only G изотоп U235 G 
for fissile isotope content of За содржината на фисибилните изо-
ТЈгѕѕ plus ТЈгзз J топи U325 плус Угзз Ј 
for fissile isotope content of За содржината само на фисибилниот 
U23S only К ИЗОТОП U233 К 

21. 'Measurement basis': this column serves for 
the indication whether or not the reported batch 
data are based on measurements made at the MBA 
and, if not, what they are based on. One of the 
following keywords or codes should be used: 

21. „Основа на мерењето": оваа колона служи 
за означување дали податоците за шаржата за ко-
ја се известува се засновани врз мерењата во МВА 
или ако не се - врз што се засновани. Треба да се 
користи еден од следните клучни зборови или ко-
дови: 

Keywords Code Explanation Клучен збор Код Објаснение 

measured М the batch data are based on meas-
urements made at the MBA, 
including KMP's on its boundary. 

measured 
elsewhere 

tagged 

labelled 

the batch data are based on 
N measurements made at another 

MBA. 
T the batch data are based on 

measurements previously made at 
the same MBA and have been 
reported for that MBA in an ICR 
or PIL and the measurements 
have not been repeated. 

L the batch data are based on 
measurements previously made at 
another MBA and have been 
reported for the present MBA in 
an ICR or PIL and the measure-
ments have not been repeated. 

22. 'Concise note':e this column should be used 
to indicate by the insertion of (X\ that an explanation 
of or amplification to the entry is contained in the 
concise note accompanying the report. If no such 
explanation or amplification is given the column is 
to be left blank. 

23. 'Correction': this column is used when it is 
necessary to correct an entry in an earlier ICR, by 
giving the number of the earlier report and that of 
the entry therein which needs correction. The remain-
der of this line should give all the information in 
respect of this entry as it should now read so that 
the entire line of the original entry is replaced. 
Reasons for corrections should be given in concise 
notes. 

измерено 

мерено на 
друго место 

приклучено 

пренесено 

rounding digits 1—4 should be rounded off. 
digits 5—9 should be rounded up. 

M Податоците за шаржата се засно-
вани врз мерењата вршени во 
рамките на МВА вклучувајќи ги 
и клучните мерни точки на неј-
зината граница , 
Податоците за шаржата се засно-

N вани врз мерењата вршени во 
друга МВА 

1 Податоците за шаржата се засно- -
вани врз мерењата што порано се 
извршени во истата МВА и за 
нив е известено во ICR или РИЈ 
за таа MB А. Мерењата не се пов-
торени. 

L Податоците за шаржата се засно-
вани врз мерењата што порано се 
извршени во друга МВА и за нив 
е известено во ICR или PIL за 
оваа МВА. Мерењата не се пов-
торени. 

22. „Куса забелешка": оваа колона треба да се 
користи за со знакот X да се укаже дека извеш-
тајот го придружува куса забелешка која содржи 
објаснение или проширување на влезниот податок. 
Ако не се дава вакво објаснување или проширува-
ње, оваа колона да се остави празна. 

23. „Поправка": оваа колона се користи кога е 
потребно да се изврши поправка на влезниот по-
даток на некој поранешен ICR. Да се даде бројот 
на поранешниот извештај и бројот на влезот кој 
треба да се исправи. Во остатокот на овој ред треба 
да се дадат сите податоци што се однесуваат на 
оваа влезна ставка, онака како што сега гласи. На 
тој начин се заменува првобитната влезна ставка. 
Треба да се даде и куса забелешка за причините за 
оваа поправка. 

Бројките 1—4 да се заокружат надолу 
Бројките 5—9 да се заокружат ногоре 
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Isotopic Data 

Paragraphs 24 to 28 refer to the version R.01.2 
only 

24. 'To entry number : in this column the entry 
number of the related batch data should be repeated 
in order to permit the related data to be connected; 
thus, uranium and' plutonium must be entered on 
different lines, with a reference to the respective line 
entry above. 

25. 'Contin.': see paragraph 8. 
26. '% U233 % PU242': the weight percen-

tages of the indicated isotopes should be given as 
specified in the relevant facility attachment. It may 
however be noted that for the application of isotopic 
correlation techniques an accuracy of at least two 
decimals is required. 

27. 'Measurement basis': see paragraph 21, above. 
23. 'Correction': see paragraph 23, above. 

- EXPLANATION TO FORM R.02 - PHYSICAL 
INVENTORY LISTING 

29. This report form should be used for Physical 
Inventory Listings (PIL) only. To each Material 
Balance Report a Physical Inventory Listing is to 
be attached. If the physical inventory consists of one 
batch only the filling in of the heading information 
and of the entries for this one batch would be 
required. Since the information to be given in form 
R.02 is фесШеЗ in the same way as that to be given 
in R.01 the explanations in respect of form R.02 
consist of references, to the relevant paragraphs of 
R.01. 

Heading Information 

30. These items are to be handled as those for 
R.01: see paragraphs 2 — 6. 

Material (Batch) Identification Data 

31. 'Entry no.': see paragraph 7. 
32. 'Continuation': see paragraph 8. 
33. 'KMP Code': as in paragraph 12, but for 

inventory key measurement point. 
34 'Name or number of batch': see paragraph 13. 
35. 'Number of items in batch': see paragraph 14. 
36. 'Material description': see paragraph 15. 

Accountancy Data 

37. 'Element': see paragraph 16. 
38. 'Weight of element' see paragraph 17. 
39. 'Unit KG/G': see paragraph 18. 
40. 'Weight of fissile isotopes': see paragraph 19. 

41. 'Isotope code': see paragraph 20. 
42. 'Measurement basis'' see paragraph 21. 
43. 'Correction to': see paragraph 22. 

EXPLANATIONS TO FORM R 03 - MATERIAL 
BALANCE REPORTS 

44. This report form should be used for Material 
Balance Reports (MBR) only. Since the information to 
be given in form R 03 is to a large extent specified in 
the same way as that to be given in R01 the ex-
planations in respect of form R 03 consist of references 
to the relevant paragraphs of form R 01. 

Изотопски податоци 

Точките 24 и 28 се однесуваат само на верзија-
та R.01.2. 

24. „За бројот на влезот": во оваа колона треба 
да се повтори бројот на влезот за односните пода-
тоци за шаржата за да можат да се поврзат 'заем-
ните податоци; така, уранот и плутониумот се вне-
суваат во одвоени редови, со референци ја на соод-
ветниот ред горе. 

25. „Продолжение": види точка 8. 
26. „ % U 2 3 3 . . . % P U 2 4 2 " : тежинските проценти на 

означениот изотоп треба да се дадат на начинот 
специфициран во соодветниот прилог за построј-
ката. Меѓутоа, треба да се напомне дека за приме-
ната на техниката на изотопската корелација е по-
требна точност од најмалку два децимала, 

27. „Основа на мерењето": види точка 21, горе. 
28. „Поправка": види точка 23, горе. 

ч 
ОБЈАСНЕНИЕ НА ОБРАЗЕЦОТ R.02 - ПОПИС 

НА ФИЗИЧКИОТ ИНВЕНТАР 

29. Овој образец се користи само за Попис на 
физичкиот инвентар (PIL). Кон секој извештај за 
материјалниот биланс се прилага и Пописот на фи-
зичкиот инвентар. Доколку физичкиот инвентар се 
состои само од една шаржа, е потребно за таа ед-
на шаржа да се пополнат насловната информација 
е влезните податоци. Бидејќи информациите што се 
даваат во образецот R.02 се специфицирани на ист 
начин како и за R.01, објаснета јата што се однесу-
ваат на образецот R.02 се состојат од референции на 
соодветните точки R.01. 

Насловна информација 

30. Овие ставки треба да се обработат како и во 
R.0I: ви,ди точки 2—6. 

Податоци за идентификација на материјалот 
(шаржата) 

31. ,-,Број на влезот": види точка 7. 
32 „Продолжение": види точка 8. 
33. ,,КМР-код": како и во точка 12, но за ин-

вентарските клучни точки на мерењето. 
34. „Име или број на шаржата": види точка 13. 
35. „Број шрчиња во шаржата": види точка 14. 
36. „Опис на материјалот": види точка 15. 

Пресметковни податоци 

37. „Елемент": види точка 16, 
38. „Тежина на елементот": види точка 17. 
39. „Единица kg/g": види точка 18, -
40. ,,Тежина, на фисибилниот изотоп": види 

точка 19. I 
41. „Код на изотопот": види точка 20. 
42. „Основа на мерењето": види точка 21. 
43. „Поправка": види точка 22. 

ОБЈАСНЕНИЕ НА ОБРАЗЕЦОТ R 03 - ИЗВЕШТАЈ 
ЗА МАТЕРИЈАЛНИОТ БИЛАНС 

44. Овој образец се користи само за Извештајот 
за материјалниот биланс (MBR). Бидејќи информа-
циите што се даваат во образецот R.03 во поголе-
миот дел се специфицирани на ист начин како и 
оние што се даваат во R.01, објаснеше јата што се 
однесуваат на R 03 се состојат од референции на 
соодветните точки на образецот R.01. 4 
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N o t e s Unless otherwise indicated in the relevant 
facility attachment, separate MBRs shall be prepared 
for cach category of nuclear material as listed in 
Para. 16 above. 

З а б е л е ш к а : доколку не е поинаку озна-
чено во соодветниот прилог за постројката, 
одвоените извештаи (MBR) треба да бидат 
подготвени за секоја категорија нуклеарен 
материјал наведена во точка 16 горе. 

Heading Information 

45. These items are to be handled as for form R.01: 
see paragraps 2—6. 

Насловна информација 

45. Овие ставки треба да се обработат како и во 
образецот R.01: види точ. 2—6. 

Column Description 
46. 'Entry number': see paragraph 7. 
47. 'Continuation': see paragraph 8. 
48. 'Entry name': in this colum the following 

keywords or their codes should be used, in the sequence 
indicated a's aplicable for the type of MBA in question: 

Keyword Code Explanations 
Beginning physical PB Beginning phvsical inventory 
inventory should be eaual to the ending 

physical inventory, of the 
previous report. 

(Inventory changes: 
for keywords and 
codes relating to 
va ^us types of 
inventory change 
see paragraph 11 of 
explanations! 

Ending 6ook 
inventory 
S/R D 

Adjusted ending 
book inventory 

Ending physical 
inventory 
MUF 

Rounding 
adjustment to . 

Опис на колоните 
46. „Број на влезот": види точка 7. 
47. ,-,Продолжение": види точка 8. 
48. „Назив на влезот": во оваа колона треба да се 

користат следните клучни зборови или нив-
ните кодови, по редоследот кој се смета дека 
е применлив за типот МВА за кој станува 
збор: 

Клучен збор Код Објаснение 

For each type of inventory 
change, as applicable for the 
MBA in question, one 
consolidated entrv should be 
made for the entire reporting 
period; list first increases in 
the inventory and then 
decreases therein; receipts of 
nuclear material at the faci-
lity should be entered on 
shipper's data. 

BE This should be the algebraic 
sum of the above entries. 

DI Shipper/receiver difference 
— the difference between 
the quantity of material in 
a batch as stated by the 
shinoer and as measured by 
the operator of the receiving 
material balance area. One 
consolidcted entry should be 
made for all S/R Ds over the 
entire reporting period. 

BA Ending book inventory ad-
justed for (S/R D (if appli-
cable). 

P E 

MF Material unaccounted for -
should be calculated as the 
difference between adjusted 
ending book inventory and 
physical inventory. 

RA Quantity required to make 
the rounded sum equal to 
the sum of the rounded 
terms. This is required whe-
rever consolidated entries 
are made in a material ba-
lance report. The rounding 
adjustment should be entered 
in the line, before the con-
solidated entry concerned. It 

PB Почетниот физички инвен-
тар треба да биде иденти-
чен со конечниот физички 
инвентар на претходниот из-
вештај. 
За секој тип промена на 
инвентарот што одговара 
на MB А за која станува 
збор, треба да се направи 
единствен влез за целиот 
извештаен период. Да се 
впишат најпрвин порастите 
на инвентарот а потоа на-
малувањата; приемите на 
нуклеарниот материјал во 
постројката треба да се во-
ведуваат-врз база на пода-
тоците на испраќачот. 

ВЕ Треба да биде алгефарска 
сума на горните влезови. 

DI Разликата испраќач/при-
мач — разлика во количес-
твото на нуклеарниот мате-
ријал во шаржата што ја 
наведува испраќачот и што 
ќе ја измери операторот на 
зоната на материјалниот 
биланс која прима. Треба 
да се состави единствена 
влезна ставка за сите S/R D 
за целиот извештаен пе-
риод. 

Усогласен конечен ВА Конечен книговодствен ин-
книговодствен ин- вентар усогласен со S/R D 
вентар (доколку е применливо) 

Почетен физички 
инвентар' 

Промени на инвен-
тарот: за клучните 
зборови или кодот 
што се однесуваат 
на разни видови 
промени на инвен-
тарот види точка 11 
на ова објаснение 

Конечен книговод-
ствен инвентар 
S/R D 

Конечен физички 
инвентар 
MUF 

Усогласување на 
заокружувањето 

Р Е 

MF Непресметан материјал — 
треба да се пресмета како 
разлика помеѓу усогласени-
от конечен книговодствен 
инвентар и физичкиот ин-
вентар. 

RA Количество потребно за да 
се изедначат заокружениот 
збир и збирот на заокруже-
ните членови. Ова е неоп-
ходно секогаш кога во из-
вештајот за материјалниот 
биланс се ставаат збирни 
влезни ставки. Усогласува-
њето на заокружувањето 
влегува камо ставка пред 
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1 2 3 

should carry an indication 
of the entry to which it 
pertains, e.g. 

RA to Receipts foreign 
RA to Nuclear production 
RA to S/R Ds 
RA to Ending physical in-
ventory 

49. 'Element': see paragraph 16. 
50. 'Weight of dement ' : see paragraph 17. 
51. 'Unit KG/G': see paragraph 18. 
52. 'Weight of fissile isotopes': see paragraph 19. 

53. 'Isotope Code': see paragraph 20. 
54. 'Correction': see paragraph 23. 

1 2 3 

збирната влезна ставка на 
која се однесува. Треба да 
ја содржи ознаката на став-
ката на која и припаѓа, на 
пр.: 
RA за надворешен прием 
RA за нуклеарно производ-

ство 
RA за S/R разликата 
RA за конечниот физички 

инвентар 

49. ,Елемент": види точка 16. 
50. „Тежина на елементот": види точка П 
51. „Единица kg/g": види точка 18. 
52. „Тежина на фисибилните изотопи"': види 

, точка 19. 
53. „Код на изотопот": види точка 20. 
54. „Поправка": види точка 23. 

Annex 
FACILITIES AND MATERIAL BALANCE AREAS IN YUGOSLAVIA 

Validity: as of 24 May 1972 \ 

Material Balance Area 
name and/or code no Name of facility 

Inspection effort 
category 

For facilities under 
Art 80: maximum 
inspection effort 
contributed to 
category in man-days) 

MBA IU-A Triga Mark II Reactor 
Ljubljana Art. 79 

MBA IU-B Boris Kidrifc Institute 
of Nuclear Sciences, Art. 79 or. If Art 80(a) : 50 man-days 
VinCa Art. 80(a) 

If Art 80(a) : 50 man-days 

Total 
Total 
Total 

Article 80(a) 
Article 80(b) 
Article 80(c) 

: 50 
; \ 

Total for Yugoslavia 50 man-days 
(under Art. 80(a) 

Note: 
An indication of the actual inspection effort expected to be applied under normal circumstances in respect 
of each facility will, to the extent possible, be given in the relevant facility attachment. 

Додаток 
ПОСТРОЈКИ И ЗОНИ НА МАТЕРИЈАЛНИОТ БИЛАНС ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Со важност од 24 мај 1972 година 

Зона за материјалниот 
биланс според името и/ 

или бројот на кодот ј 1 Назив на постројката 

1 

- 1 
За постројките под член1 

Категорија на инспек-(80: максимален инспек-
цискиот труд торски труд за категори-

јата (во човек-денови) 

MBA IU-A 

MBA IU-A 

Triga Mark II 
реактор 
Љубљана i 
Борис Кидрич 
Институт 
Винча 

чл. 79 

чл. 79 или 
чл. 80(a) 

Ако чл. 80(a): 50 човек-де-
нови 

Вкупно 
Вкупно 
Вкупно 

чл. 80(a) 
чл. 80(6) 
чл. 80(ц) 

1 
: 50 

Вкупно за Југославија 50 човек-денови 
(врз основа на чл. 80(a)) 

Забелешка: Навестување на вистинскиот инспекциски труд што ќе се применува под нормални окол-
ности за секоја постројка ќе биде дадено, доколку тоа е можно, во соодветниот прилог за 
постројката. 
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NPT AGREEMENT BETWEEN YUGOSLAVIA AND THE IAEA SUBSIDIARY ARRANGEMENTS 

Facility Attachment NO. 1, Triga Mark II Reactor 
Facility IUA; MBA; IU-A. 

Code 

1 

General Agreement 
Part Reference 

Reference (Articles) 
(Codes) 

1. 

1.1. 

1.2 

1.3. 

1.4. 

43(a) Identification of the facility 
Facility identification code: IUA—. 
Name, owner and operator 
Yugoslav Triga Mark II Reactor. 
Owner and operator: Institute Jozef Stefan, Ljubljana. 
Geographic location 
1 Ljubljana. Podgorica. 
Postal address 
Institute Jozef Stefan. Jamova 39, Ljubljana. 

\ 

Description 
Solid homogeneous, enriched (20%), zirconium hydride and light water 
moderated light water cooled, graphite reflected, 250 kW. 

1.5. 

2. , 

2.1. 

2.2, 

31.1. 

3.1.2. 

3.1.3, 

Maps and plans 
Attached herewith. 

43, 44, Information on the facility 
46(a) This facility attachment is based on the Design Information provided by 

Yugoslavia as of 19 may 1972. 
8(c) Location of information 

Identical sets of the information 
1he Agencv and at the facility. 

45 Changes in the information on the facility to be provided in advance 
(with reference to the relevant paragraphs in the Design Information 
provided), ^ 
11(a) - Increase of thermal output by a factor of more than 2. 
11 (ĉ  (е), (f) - Change of reactor fuel material, moderator and coolant. 

provided on the facility are kept at 

3. 
3.1. 
3.1.1. 

13 ' — Change of the method of identifying the reactor fuel. 
18(b) — Increase of core loading of more than 50%, 
26(b) — Introduction of any decladding and dissolution equipment. 
31 — Any change in health and safety regulations influencing 

the conduct of inspections by the Agency. 
SAFEGUARDS MEASURES 
Accountancy 

46(b) Material balance areas and their identification codes. The facility, 
including the reactor and associated storages for fuel elements and 
assemblies constitutes one material balance area, MBA IIJ—A, 

3.1.2. 46(b) Strategic points which are key measurement points (KMPs) (for their 
98 К specifications see Code 4), 

(a) For determination of nuclear material flow: 
KMP 1 — Receipt of nuclear materials 
KMP 2 - Shipment of nuclear material. 

(b) For determination of physical inyentory: 
KMP A - Storage of fresh fuel; 
KMP В - Reactor, including the control room; 
KMP С - Storage of spent fuel. 
KMP D - Other locations of nuclear material at the facility. 

3.1.3. 46(c) Physical inventory taking. 
Nominal timing: 
Once a year; 
Procedures' 
Item identification and counting. 
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NPT СПОГОДБА ПОМЕЃУ ЈУГОСЛАВИЈА И МА А Е ЗА ГАРАНЦИИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
АРАНЖМАНИ 

Прилог за постројката бр, 1, Triga Mark II реактор 
Постројки IU-A; MBA IU-A Датум: 26 мај 1972 година 

Код Референци ја Референци ја 
на Општиот на Спогод-

дел (код) бата (член) 

1 2 

1. 43(a) Идентификација на постројката 
Код за идентификација на постројката: IU-A 

1.1. Име, сопственик и оператор 
Југословенски Triga Mark II реактор 
Сопственик и оператор: Институт „Јожеф Штефан", Љубљана 

1.2. Географска локација 
Љубљана, Подгорица 

1 3. Поштенска адреса 
Институт „Јожеф Штефан", Јасмова 39, Љуб.љана 

1.4. Опис 
Цврст, хомоген, збогатен (20%) циркониум хидрид. 
Модериран со обична вода, ладш со обична вода, рефлектиран со 
графит, 250 KWh 

1.5. Мапи и планови 
Приложени кон ова 

2. 3.1.1. 43, 44 Информација за построј??ата 
46(a) -Овој прилог за постројката е заснован врз Проектната информација 

што Југославија ja има доставено со важност од 19 мат 1972. 
2.1. - 3.12. 8(ц) Локација на информацијата 

Доставениот збир на идентични информации за постројката се чуваат 
во Агенцијата и при постројката. 

2.2. 3.1.3. 45 Измени во информацијата за постројката што однапред треба да се 
достават (со референци ја на соодветните ставови во доставената Ин-
формација за постројката): 

11(a) - зголемувале на термалната сила за фактор поголем од 2; 
11(ц), (е), (ф) - промена на материјалот на реакторското гориво на 

модераторот и разладувачот; 
13 — промена на начинот на идентификација на реакторското 

гориво; 
18(6) - зголемување на полнењето на реакторот за повеќе од 50%; 
26(6) - инсталации на опремата за симнување на кошулката и за 

растворање на горивото; 
31 — измени во сигурносните и здравствените прописи што влијаат 

врз спроведувањето на инспекција,та на Агенцијата 
3. СИГУРНОСНИ МЕРКИ 
3.1. Пресметување^ 
3.1.1. 46(6) Зени на материјалниот биланс и нивниот идентификационен код. 

Постројката која го вклучува реакторот и приклучените складови на 
горивни елементи и склопови претставуваат една зона на материјал-
ниот -биланс на MBA IU-A, 

3.1.2. , 46(6) Стратегиски точки што се клучни точки на мерењето (КМР) (за 
98 К нивната спецификацлта види код 4); 

(а) За утврдување на протокот на нуклеарниот магеријал:-
КМР-1 — прием на нуклеарен материјал 
КМР-2 - испорака на нуклеарен материјал; 

(б) За утврдување на физичкиот инвентар: 
КМРА - склад на свежо гориво 
КМРВ — реактор, вклучувајќи ја командната соба 
КМРС — склад на ислужено гориво 
KMPD - други места каде се наоѓа нуклеарен материјал при по-

стројката. 
3.1.3. 46(ц) Физичко инвентарисување 

Номинален рок: 
еднаш годишно; 

Постапка: 
идентификација и броење на парчињата. 
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3.2. 29 Containment and surveillance 
No such measures are applied at the facility by the Agency. 

3.3. И,. 35(a) Specific provisions and criteria for termination of safeguards on nuclear 
material 
None. 

CODE 4 
Agieement Pteferences (Articles.)' 57, 64. MC, BSD, 98R 
Specifications for key measurement points 
Code 4 1 Nuclear Material Flow KMPs 

KMP 
Code 

Inventory 
change 

Receipt 

Description of typical batch Source data 

For fuel elements: 
A number of fuel elements with the 
same nominal total and fissile uranium 
content 1 

For each fuel element: 
(1) Identification numbers; and 
(2) Weights of total and fissile uranium, 

and its chemical and isotopic com-
position, confirmed by fabrica-
tor's certificate. 

For quantities of nuclear material each 
less than 0.01 effective kilogram: 

Any number of such quantities received 
from the same shipper in one calendar 
month or, if a phvsical inventory was 
taken during that month, separately 
before and after the time of physical 
inventory taking. 

Fabricator's data on the nuclear ma-
terial content and chemical and isotopic 
composition. 

For other nucltear material: 
Material of the samr chemical and 
isotopic composition and physical form. 

As above. 

Nuclear loss, For reactor fuel elements: 
shipment A number of fuel elements shipped 

together, having the same initial no-
minal, total and fissile uranium content. 

(l^-the same as (1) for fuel elements 
above. 

j(2) The same as (2) for fuel elements 
above. 

(3) Reactor thermal power production. 
(4) Power production in each fuel 

element shipped. 
(5) Nuclear loss, as calculated for each 

fuel element. 
(6) Weights of total and fissile uranium 

in each fuel element, as corrected 
for nuclear loss. 

Shipment For quantities of nuclear material each As for receipts above.' 
less than С\M effective kilogram: 

Any number of such quantities shipped 
to the same recipient in one calendar 
month or, if a physical inventory was 
taken during that month, separately 
before and after the time of physical 
inventory taking. 

For other nuclear material: 
A^ for receipts above. As for receipts above. 

1 De-exemption 

2 Exemption, The same as for receipts or shipments, 
accidental loss respectively. 
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3 2. 29 Држење во затворена просторија и надгледување 
Овие мерки Агенцијата нема да ги применува врз постројката. 

3.3. 11, 35(a) Специфични постапки и критериуми за прекин па гаранциите на ну-
клеарниот материјал. 
Нема 

Код 4 
Референца а но Спогодбата (член): 57, 64, 98 Ц, 98 Д, 98 Р 
Спецификација на клучните точки на мерењето (КМР), 
Код 4 1; КМР за проток на нуклеарниот материјал 

КМР 
код 

-Промена на 
инвентарот 

Прием 

Пратка 

Престанок на 
изземањето 

Опис на типичната шаржа Изворни податоци 

За горивни елементи: 
Број на горивните елементи со иста 
номинална содржина на вкупен и 
фисибилен уран 

За секој горивен елемент: 
(1) Идентификационен,број, 
(2) "Тежина на вкупниот и фисибил-

ниот уран и неговиот хемиски и 
изотопски состав, што ги потврду-
ва цертификатот на производите-
лот. 

За количествата на нуклеарен мате-
ријал секое помало од 0.01 ефективни 
килограми: 
КОЈ И да било број на такви количес-
тва примени од истиот испорачувач во 
еден календарски месец или, доколку 
е извршено физичко инвентарисува-
ње во тој месец, одвоено пред и по 
инвентарисувањето. 

Податоци на производителот за содр-
жината на нуклеарниот материјал и 
за хемискиот и изотопскиот состав. 

За друг нуклеарен материјал: 
Материјал од ист хемиски и изотоп-
ски состав и физичка норма. 

Како горе 

2 Нуклеарна загуба, 
пратка 

За реакторски горивни елементи: 
Број на горивните елементи што за-
едно се испратени и имаат иста по-
четна номинална содржина на вкупен 
и фисибилен уран 

(1) Исто како (1) за горивните еле-
менти. горе 

(2) Исто како (2) за горивните еле-
менти, горе 

(3) Реакторско производство на топ-
лотна енергија 

(4) Производство на енергија во се-
кој испратен горивен елемент 

(5) Нуклеарна загуба пресметана за 
секој горивен елемент 

(5) Тежина на вкупниот и фисибил-
ниот уран во секој горивен еле-

' меит, за сметува јќи ја нуклеарна-
та загуба 

За количествата на нуклеарен мате-
ријал секое помало од 0.01 ефективни 
килограми: 
Било КОЈ број на такви количества 
испратени до истиот примач во еден 
календарски месец или, доколку фи-
зичкото инвентарисување е извршено 
во тој месец, одвоено пред и по ин-
вента рисувањето. 

Како за приемот горе 

За друг нуклеарен материјал: 
Како и за приемот горе. Како за приемот горе 

Исто како за приемот или за пратката 

2 Изземање, акци-
дентална загуба 

1 2 3 
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Code 4,2 Physical 
Inventory KMPs 

KMP 
-Code 

A. D 

MBA 
Code 

IU-A 

В, С IU-A 

А, В, IU-A 
С, D 

Description of typical batch Source data 

For fuel elements: 
A number of fuel elements with the 
same nominal total and fissile uranium 
content. 

For each fuel element: 
(1) Identification numbers; of fuel ele-

ments 
(2) Weights of total and fissile uranium, 

and its chemical and isotopic com-, 
position, confirmed by fabricator's 
certificate. 

For reactor fuel elements: 
A number of fuel elements that had 
the same nominal initial content of 
total and fissile uranium. 

As for KMPs A and D above. 

For quantities of nuclear material each 
less than 0.01 effective kilogram: 
Any number of such quantites. 

Fabricator's data on the nuclear ma-
terial content and chemical and isotopic 
composition. 

А, В, IU-A 
С. D 

For other nuclear material: 
Material of the same chemical and 
isotopic composition and physical form. 

As above. 

Code General Agreement 
^ Part Reference 

Reference (Articles) 
(Codes) 

1 

5. 
5.1. 
5.1.1. 

46(d), 51 RECORDS SYSTEM 

4.1. 

5.1 2. 

5.1.3. 

4 2. 

5 2, 
5.2.le 

56 
56(a), 
98 D 

56(b), 
98 D 

56(c) 

58 
58^) 

Specific ч provisions for accounting records 
Inventory changes (for the specifications of source data see Code 4.1 
above), time of recording. 
- Receipts (KMP 1): 

Upon receipt on shipper's data, 
- Nuclear loss (KMP 2): 

For irradiated material upon shipment from the MBA. 
- Nuclear production: 

Production of plutonium in the reactor fuel will not be recorded in 
the accounting records. 

- Shipment (KMP 2): 
Upon shipment. 

- Exemption, de-exemption: 
Upon transfer of nuclear material out of or into the facility. 

- Accidental loss: 
Upon determining the amount of the loss. 

Measurement (item counting) results used for determination of the 
physical inventory (for the specifications of source data see Code 4.2 
above), time of recording. 
- All physical inventory KMPs: 

Upon identification and counting of items during the physical 
inventory taking. 

Adjustments and corrections, time of recording. 
,— Shipper/receiver difference: 

Not relevant. 
- MUF: 

Normally identical to zero. 
- Corrections: 

Whenever errors have been found. 
Specific provisions for operating records 
Operating data used to establish changes in the quantities and composition 
of nuclear material. 
- Location of each fuel element at any time; 
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Код 4.2. КМР за фи-
зички инвентар 

^ко^ ^код Опис на типичната шаржа Изворни податоци 

А, D IU-A За горивни елементи: (1) 
Број на горивни елементи со иста но-
минална содржина на вкупен и фи- (2) 
сибилен уран 

Идентификациони броеви на го-
ривните елементи 
Тежина на вкупниот и фисибил-
ниот уран и нивен хемиски и изо-
топски состав, што го потврдува 
цертификатот на производителот. 

В, С 

А, В 

А, В 
С, D 

IU-A 

IU-A 

IU-A 

За' реакторски горивни елементи: 
Број на горивните елементи со иста 
номинална почетна содржина на вку-
пен и фисибилен уран 

За количествата на нуклеарен мате-
ријал секое помало од 0.01 ефективни 
килограми: 
Кој и да е број на такви количества. 

За друг нуклеарен материјал: 
Материјал од ист хемиски и изотоп-
ски состав и физичка норма 

Како за КМР, А и D горе 

Податоци на производителот за 
содржината на нуклеарен матери-
јал, за хемискиот и изотопскиот 
состав 

Како горе 

Код Референци ја Референци ја 
на Општиот на Спогод-

дел (код) бата (член) 

5. 46(д), 51 СИСТЕМ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
5.1. 56 Специфични поставки за пресметковната документација 
5.1.1. 4.1. 56(a) Промени на инвентарот (за спецификација на 'изворните податоци 

98 Д види код 4 1, горе), в р е м е н а регистирањето 
— Приеми (KMP 1): 

По приемот, податоците на испорачувачот 
— Нуклеарна загуба (КМР 2) 

За озрачениот материјал при пратката од MB А 
— Нуклеарно производство: 

Производството на плутониум во реакторското гориво нема да биде 
регистрирано во пресметковната документација. 

— Пратка (КМ Р 2): 
По испораката. 

— Изземање престанок на изземањето: 
По пренесувањето на нуклеарниот материјал од или во постројката 

— Акцидентална загуба: 
По утврдувањето на големината на загубата. 

Р 1 2 4.2. 56(6) Резултати од мерењето (броење на парчиња) што се користат за 
98 Д утврдување на физичкиот инвентар (за спецификација на извориште 

податоци види код 4.2, горе), време на ргистрирање^о. 
— Сите КМР за физичко инвентарпсување: 

По идентификацијата и броењето на парчињата во текот на фи-
зичкото инвентарисување 

5Л 3. 5П(ц) Усогласување и корекции, време на регистрирањето 
— Разликата испорачувач-примач 

Не е применливо. 
— MUF: 

Нормално рамно на нула 
— Поправки: 

Кога ќе се утврдат грешки. 

5.2. 58 Специфични поставки за погонската документација 
5.2.1. 58(a) Погонските податоци што се користат за утврдување нa промените во 

количеството и во составот на нуклеарниот материјал 
— Локација на секој горивен елемент во секое време. 
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1 2 3 

- Date, time and the relevant source data (сее Code 4) with respect 
to nuclear loss, including the thermal power produced in the reactor 
and in each fuel element - at least whenever a refuelling takes 
place. 

— Information on any accident that results in a loss of nuclear material. 

5 2 2. 58(bV Calibrations. 
Not relevant. 

5 2.3. 58(c) Sequence of the actions taken in preparing for and in taking the physical 
inventory. 
— All physical inventory KMPs: 

Dates and description of the actions taken and the results obtained. 
5 2 4. 57(d) Actions taken in order to ascertain the cause and magnitude of any 

accidental or unmeasured less 
- Dates and description qf the actions taken. 

5 3. 52 Locations and language of records 
At the facility. Slovene. 

5.4. 53 Retention period for records 
Five years for each entry in the records. 

6. 46(d), 59 REPORTS SYSTEM 
6 1. 3 4 1. 63(a), 64 Specific provisions for inventory change reports (ICUs) 

10 65 
61.1. Contents. 

The inventory changes to be reported are those types specified in Cods 
5.1 1. Nuclear loss will be reported only upon shipment in the same ICR 
where the shipment is reported Production of plutonium in the reactor 
fuel will not be reported Forms R.01.1 will be completed as specified 
in paragraphs 1-23 of Code 10, General Part. 

6.1.2 Timing of frequency of dispatch: 
Within 30 days after the end of the month in which receipt, shipment, 
exemption, de-exemption or accidental loss occurred or was established. 

6 2. 3 4 1. 64 Specific provisions for concise notes 
6 2.1. 64(a) Concise notes explaining the inventory changes: 

— Concise notes attached to each ICR containing the data on nuclear 
loss will state the burn-up (m MWh or MWD) for the fuel batch 
shipped; 

- Concise notes attached to ICRs for the explanation of unusual 
inventory changes (such as accidental loss) corrections or any other 
part of information included in the report. 

6.2 2. 64(b) Concise notes describing the anticipated operational programme; subject 
and time of dispatch: 
- Planned spent fuel shipments and physical inventory taking: 

Once a year, at the end of each calendar year, covering the next 
calendar year. 

— Exact dates for the next physical inventory taking: 
To reach the Agency at least 30 days in advance. 

6 3 3.4 2. 63(b), 67 Specific provisions for material balance reports (MBRs) 
Contents 

G% 1 10 98 D The consolidated inventory changes to be reported are those types 
specified in Code 5.1.1 above. Nuclear loss will only be reported in 
respect of reactor fuel shipped from the facility. Production of plutonium 
will not be reported. Forms R.03 will be completed, as specified in 
paragraphs 44—54 of Code 10, General Part. 

3.2. 10 98 D Physical inventory listing (PILs) to be attached to MBRs: The batch data 
included in PILs will be based on the fabricator's dajta on the initial 
nuclear material content of the fuel elements. Forms R.02 will be 
completed, as specified in paragraphs 29-43 of Code 10, General Part. 

Timing or frequency of dispatch: 
Within 30 days of the physical inventory taking under Code 3.1.3 above. 
Special reports 
Specification of circumstances requiring submission of special reports. 

(a) Loss limits: 
One fuel element of the reactor. 

3 3. 

4. 3.5.1. 68 
4 1. 
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— Датум, време и соодветни изворни податоци (види код 4) што се 
однесуваат на нуклеарната загуба, вклучувајќи ја произведената 
топлотна енергија во реакторот во секој горивен елемент — нај -
малку при секоја промена на полнењето. , 

— Информација за секој акцидент што предизвикал загуба на 
нуклеарен материјал. 

5.2.2. 58(f)) Калибрации 
Не е примепливо. 

5-2.3. 58(ц) Редослед на акциите што се преземаат во подготовката и во текот на 
физичкото инвентариоување 
— За сите КМР за физичко инвеитарисување 

Датуми и описи на преземените акции и добиени резултати 
5 2 4 57(д) Преземените акции заради утврдување на причината и големината на 

секоја акцидентална или. неумерена загуба. 
— Датуми и опис на преземените акции. 

5 3. 52 Локација и јазик на документацијата 
При постројката, словенечки. 

54. 53 Период во кој се чува документацијата 
Пет години од внесувањето во документацијата, 

в. 46(д), 59 СИСТЕМ НА ИЗВЕШТАИ 
6.1. 3.4 1. 63(a), 64 Специфични по ставки за Извештајот за промена на инвентарот (ICR) 

10 65 
6.1.1. Содржини: 

Промените на инвентарот за кои треба да се известува се специфици-
рани во кодот 5.11. За нуклеарната загуба ќе се известува само по 
пратката, и тоа во истиот ICR каде се известува за пратката. За 
производството на плутониум во реакторот нема да се известува. Об-
расците R.01.1. ќе се пополнуваат како што е специфицирано во точ. 
1—23, код 10, Општ дел. 
Рок и зачестеност на испраќањето: 
Во рок од 30 дена од крајот на месецот во кој дошло до прием, прат-
ка, изземање, престанок на изземањето или е утврдена акцидентална 
загуба. 

6.2. 3.4.1. 64 Специфични поставки за куси забелешки 
6.2.1. 64(a) Куси забелешки што ги објаснуваат промените на инвентарот: 

— Кон секој ICR што содржи податоци за нуклеарната загуба за 
шаржата на гориво која се испраќа, да се приложи куса забелешка 
што го покажува степеног на изгорување (во MWh или MWD). 

— Кон ICR што ги објаснува ^вообичаените промени на инвентарот 
(како акцидентална загуба), поправките или кон кој и да е друг 
дел од информацијата што содржи извештај, да се приложи куса 
забелешка. 

6.2.2. 64(6) Куси забелешки што го опишуваат предвидениот план на погонот; 
предметот и времето на испраќањето на пратките: 
— Планираното време на испраќањето на гориво и на физичкото ин-

вентарисување. Еднаш годишно, кон крајот на секоја календарска 
година, со што се покрива следната календарска година; 

— Точен датум на следното физичко инеентарисување: да стигне во 
Агенцијата најмалку 30 дена однапред. 

6.3. 3.4 2. 63(6), 67 Специфични поставки за извештајот за материјалниот биланс (MBR) 
Содржини. 

6 31. 10 98 Д Вкупните промени на инвентарот за кои треба да се известува се 
специфицирани во кодот 5.1.1. горе: За нуклеарната загуба ќе се из-
вестува само за она реакторско гориво што се испраќа од постројката. 
За производството на плутониум не се известува. Обрасците R.03 ќе 
се пополнуваат како што е специфицирано во точ. 44—54, код 
10, Општ дел. 

6.3.2. 10 4 98 Д Кон MBR извештаите се приклучува (PIL) список на физичкиот ин-
вентар: 
Податоците за шаржата вклучени во PIL ќе бидат засновани врз по-
датоците на производителите за почетната содржрша на нуклеарен 
материјал во горивните елементи. Обрасците R.02. ќе се пополнуваат 
како што е специфицирано во точ. 29—43, код 10, Општ дел. 
Рокови и зачестеност на испраќањето: 

6.3.3. Во рок од 30 дена по физичкото инвентарисување според кодот 3.1.3, 
горе. 

6.4. 3.51. 68 Посебни извештаи 
6.4.1. Спецификација на околностите кои бараат поднесување на посебен 

извештај, 
(а) Големина на загубите: 

Еден реакторски горивен елемент; 
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(b) Changes in containment: 
Physical integritv of a fuel element as an accounting unit is 
accidentally broken, 

Contents 
- Date when the incident or circumstances occurred. 
- Cause and features of the incident or circumstance. 
- Description of the actions taken in order to ascertain the cause and 

magnitude of it. 
- Estimated amount of nuclear material which has been lost. 
INSPECTIONS 

6 4.2. 

7. 
71 . 

7.2 

7.3. 

7.4 

7.4.1. 

7 4 2. 

7.5. 

7.6 

7.7. 

7.8. 

79 
7.9.1. 

Annex 

78, 79 

79 

78, 81 

3.1. 

2. 

74, 73 

9 4. 

75(d) 

75(a), 
75(c) (i) 
87, 88 

15, 88 

Mode of routine inspections 
Intermittent. 
Applicable formula and procedure for determination of maximum routine 
inspection effort 
Article 79 of the Agreement. 
Indication of the actual inspection effort under ordinary circumstances 
An estimate of the actual routine inspection effort, as- far as can be 
foreseen and assuming: 
(a) Circumstances at the facility to be as described in the information 

provided in respect of the facility: and 
(b) The continued validity of the information on the national system of 

accounting for and control of nuclear material, as set out in the 
General Part. 

One inspection a year of approximately one day. 
Indication of the scope of routine inspections under ordinary 
circumstances 
General: 
— Examination of the records, verification for self-consistency and 

consistency with reports. 
At inventory KMPs: v 

— Verification of the inventory, e.g. by item counting, identification and 
integrity checks and non-destructive measurements. 

Arrangements for the use by the Agency of equipment for independent 
measurement 
Specific arrangements for the use of eauiioment to be made as the need 
arises. 
Duplicates and additional samples 
Not relevant. 
Persons to whom a request for any operation or for services at t!ie 
facility should be addressed 
Head of the Reactor Department. 
Contacts at the facility 
As above. 
Services and charges 
Services provided by the operator free of charge. 
— Health and safety services (protective clothing, dosimeters). 
— Office space for the Agency's inspector. 
— Power supply for the Agency's instruments. 
— Personnel for handling the fuel elements during their measurements. 

7.9 2. , Services provided by the operator with the charges to the Agency, as 
quoted below. f 

— Means of communication (telephone, telex, cable): 
According to existing rates. 

Mode of reimbursement of the expenses charged to the Agencv. 
Annually by cheque to the Federal Administration for International 
Scientific Educational Cultural and Technical Co-operation, after receipt 
of the invoice by the Agency. 

44, 89 Specific facility health and safety rules and regulations to be observed 
by the Agency's inspectors 
As specified in the Design Information provided by Yugoslavia dated 
19 May 1972. 
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(б) Промени во пакувањето: 
Кога во акцидентот ќе се разруши физичкиот интегритет на го-
ривниот елемент, како сметковна единка 

6.4.2. Содржини: 
— Датум кога дошло до инцидентот или до околностите 
— Датум и карактеристики на инцидентот или на околностите 
— Опис на преземените акции за утврдување на причината и на неј-

зината големина 
— Процена на количеството на нуклеарниот материјал што е изгубен. 

7. ИНСПЕКЦИИ 
7.1. 78, 79 Начин на рутински инспекции Повремени 
7.2. Додатак 79 Формула и постапка за одредување на максималниот труд за рутин-

ската инспекција 
Член 79 од Спогодбата 

7 3. 78, 81 Навестување на фактичкиот инспекциски труд при нормални услови 
Процена на фактичкиот напор за рутинска инспекција, колку тоа е 
можно да се предвиди, а претпоставувајќи: 

3.1. (а) Дека околностите при постројката се такви какви што се опиша-
ни во доставената информација за постројката; 

2. (б) Дека информациите за националниот систем на пресметување и 
контрола на нуклеарниот материјал, какви што се во Општиот 
дел, не престанале да важат. 

Една инспекција годишно во траење од еден ден. 
7.4. 74, 75 Навестување на обемот на рутинеката инспекција при нормални ус-

лови 
7.4.1. Општо: 

— Испитување на документацијата, верификација на компетентноста 
и сложување со извештаите. 

7.4.2. При КМР за инвентар 
Верификација на инвентарот, на пр. со броење на парчињата, иден-
тификација; проверка на интегритетот како и недеструхтивни ме-
рења. 

7.5. 75(д) Аранжмани за користење на опремата за независни мерења од страна 
на Агенцијата 
Специфични аранжмани за користење на опремата ќе бидат напра-
вени кога ќе се укаже потреба. 

7.6. 9 4. 75(a) Дупликат и додатни мостри 
75(ц) (i) Не е применливо. 

7.7. 87, 88 Лице на кое треба да се упати барање за некоја работа или услуга: 
Началник на реакторското одделение 

7.8. Да се контактира при постројката: 
Како горе 

7.9. 15, 88 Услуги и наплата 
7.9.1. Услуги што операторот ги дава бесплатно: 

— Здравствени и сигурносни услуги (заштитна облека, дозиметри); 
— Канцелариски простор за инспекторот на Агенцијата; 
— Напојување со струја за инструментите на Агенцијата; 
— Персонал што ќе ракува со горивните елементи во текот на нив-

ното мерење; 
— Расположива опрема за ракување со горивните елементи во текот 

на нивното мерење 
7.9.2. Услуги што операторот ги дава со наплата од Агенцијата, како што е 

наведено- подолу: 
— Средства за врска (телефон, телекс, телеграма): 

Според постојната тарифа. I 
7.9 3. Начин за плаќање на трошоците ставени на сметка на Агенцијата: 

Еднаш годишно со чек на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка, откако Агенцијата ќе при-
ми барање за наплата. 

7.10 44, 89 Специфични здравствени правила и прописи при постројката кон 
кои треба да се придржува инспекторот 
Како што е специфицирано во Проектната информација што Југо-
славија ја има доставено на 19 мај 1972 година. 
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g. 4.1. 30, 90 AGENCY STATEMENTS 

8.1. А summary statement will be made on each inspection within 30 days 
of its completion. 

8.2 'A statement on the results of the Agency's verification activities in 
respect of the facility will be made within 30 days after the end of the 
month in which the Agency has inspected the facility. This statement 
will consist of: 
(a) Result of records examination; 
(b) Result of comparison between records and reports; 
(c) Evaluation of book and phvsical inventories; and 
(d) Amount and evaluation of MUF. 

КРТ AGREEMENT BETWEEN YUGOSLAVIA AND THE IAEA ON SAFEGUARDS SUBSIDIARY 
ARRANGEMENTS 

Facility Attachment No, 2, Boris KidriS Institute of Nuclear Sciences 
Facility: IUB-; MBA: IU-B. 

General Agreement 
Code Part Reference 

Reference (Articles) 
(Codes) 

1 2 3 

1. 43(a) IDENTIFICATION OF THE FACILITY 
Facility identification code: IUB. 

1.1. 

1.2. 

i.s. 

i.4. 

I.9. 

f . 

I I . 

12. 

3.1.1. 

3.1.3. 

Name, owner and operator 
Boris Kidric Institut of Nuclear Sciences including the heavy water 
reactor RA, heavy water critical assembly RB and associated laboratories. 
Owner and operator: Institute of Nuclear Sciences, Boris KidriS. 
Geographic location 
Beograd, Vinca. 
Postal address 
Boris Kidri6 Institute of Nuclear Sciences, Beograd, BOB-522, Yugoslavia. 
Description 
RA: Tank type, 2% enriched U, heavy water moderated and cooled, 

graphite reflected 6.5 MW reactor. 
RB: Tank type, zero power critical assembly, 2% enriched or natural U, 

heavy water moderated. 
Maps and plans 
Attached herewith. 

43, 44, INFORMATION ON THE FACILITY 
46(a) This facility attachment is based on tHe Design Information provided 

by Yugoslavia as of 19 May 1972. 
8(c)1 Location of information 

Identical sets of the information provided on the facility are kept at the 
Agency and at the facility. 

35 Changes in the information on the facility to be provided in advance 
(with reference to the relevant paragraphs in the Design Information 
provided). 

11(a) - Change of thermal output by a factor of more than 2. 
l l(c)-ll(f) - any change. 
13(b) - . Any change. 
15 — Any change. 
18(b) - - Change of loading of more than 50tyo. 
26(b) - Introduction of any decladding and dissolution equipment. 

31 - Any change in health and safety regulations Influencing 
the conduct of inspections by the Ageny. 
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8. 4.1. 30, 90 ИЗЈАВА НА АГЕНЦИЈАТА 
8.1. Збирна изјава ќе биде дадена за секоја инспекција во рок од 30 дена 

по нејзиното завршување. 
8.2. Изјава за резултатите на верификационите активности на Агенци-

јата во однос на постројката ќе биде дадена во рок од 30 дена по кра-
јот на месецот во кој Агенцијата извршила инспекција на постројка-
та. Оваа изјава ќе се состои од: 
(а) резултатите на испитувањето на документацијата 
(б) резултатите од споредувањето на документацијата и извештајот 
(ц) оцената на книговодствениот и физичкиот инвентар и 
(д) количеството и оцената на MUF (непресметан материјал). 
Вкупниот број страници во англискиот оригинал на документот из-
несува 9. 

N РТ СПОГОДБА ПОМЕЃУ ЈУГОСЛАВИЈА И МААЕ ЗА ГАРАНЦИИТЕ, ДОПОЛНИТЕЛНИ АРАНЖ-
МАНИ 

Прилог за постројката бр. 2, Институт „Борис Кидрич" 
Постројка: IUB; MB А; IU-B , Датум: 26 мај 1972 година 

Код Референци ја Референци ја 
на Општиот. на Спогод-

дел (код) бата (член) 

1. 43(a) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОСТРОЈКАТА 
Код за идентификација на постројката: IUB 

1.1. Име, сопственик и оператор 
Институт „Борис Кидрич", вклучувајќи ги тешководниот реактор 
RA, тешководниот критичен уред RB и приклучените лаборатории. 
Сопственик и оператор: Институтот „Борис Кидрич". 

1.2. Географска локација 
Белград, Винча 

1.3. Поштенска адреса 
Институт „Борис Кидрич", Белград ПОБ 522, Југославија. 

1.4. Опис 
НА: Тип на танкот, 2% збогатен уран, реактор 6.5. MW, модериран и 
ладен со тешка вода и рефлектиран со графит. 
RB: Тип на танкот, критичен уред од нулева сила, 2% збогатен или 
природен уран, модериран со тешка вода. 

1.5. Мапи и планови 
Приложени кон ова/ 

2. 3.1.1. 43, 44 ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОСТРОЈКАТА 
46(a) Овој прилог за постројката е заснован врз Проектната информација 

што Југославија ја има доставено со важност од 19 мај 1972. 
2.1. 8(ц) Локација на информацијата 

Доставениот збир на идентични информации за постројката се чуваат 
во Агенцијата, и при постројката, 

2.2. 3.1.3. 45 Измени во информацијата 'за постројката што однапред треба да се 
достават 
(со референци јата на соодветните точки во Проектната информа-
ција). 
11(a) — зголемување на те-рмалната сила за фактор пого-

лем од 2; 
11(ц) — 11(ф) - која и да е промена; 
13(6) - к о ј а и да е промена; 
15 — која и да е промена; 
18(6) — зголемување на полнењето на реакторот за повеќе 

од 50%; 
26(6) - инсталирање на опрема за слепување на к о ш у л а -

та и растворување на горивото; 
31 — измени во сигурносните и здравствените прописи 

што влијаат врз спроведувањето на инспекцијата од 
Агенцијата. 
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3. SAFEGUARDS MEASURES 
3.1. Accountancy 
3.1.1. 46(b) - Material balance areas^and their identification-codes. The whole facility, 

including the reactor RA, critical assembly RB and associated labora-
tories, fuel storages, constitutes one material balance area, MBA IU-B. 

31.2. 46(b) Strategic points which are key measurement points (KMPs) (for their 
specifications see Code 4). 
(a) For determination of nuclear material flow: 

KMP 1 - Receipt of nuclear material; 
KMP 2 - Shipment of nuclear material. 

(b) For determination of physical inventory: 
KMP A - Storage of fresh fuel, building 6; 
KMP В - Reactor core (RA), including the control room, building 6; 
KMP С - Storage of spent fuel, building 6; 
KMP D - Storage of fresh fuel, building 7; 
KMP Е - Core of critical assembly (RB), including the control room; 
KMP F - Storage of spent fuel, building 7; 
KMP G - Other locations of nuclear material outside buildings 

6 and 7. 

3.1.3. 46(c) Physical inventory taking. 
Nominal timing: 
Once a year; 
Procedures' 
Item identification and counting. 

3 2. 29 Containment and surveillance 
3 2.1. 46(f), Strategic points for application of containment and surveillance measures: 

98 S - KMPs С, F. 
3.2.2. 75(d) 6z Installed Agency instruments and devices: 

(е) - Seals on the storages of spent and fresh fuel (KMPs С and F). 
In case the operator intends to break any of the Agency,s seals, the 
Agency must be informed immediately. It will be noted that when 
Agency seals are removed in the absence of Agency inspectors, the latter 
may have to verify the part of the inventory concerned at the earliest 
opportunity thereafter. 

33. 11, 35(a) Specific provisions and criteria for termination of safeguards on nuclear 
material 
None. 

v CODE 4 
Agreement references (articles): 57, 98C, 98R 
Specifications for key measurement points 
Code 4.1 Nuclear material flow KMPs 

KMP 
Code 

Inventory 
change Description of typical batch Source data 

Teroipt For fuel elements 
A number of fuel elements with the 
same nominal total and fissile uranium 
content. 

For each fuel element: 
(1) Identification numbers; and 
(2) Weights of total and fissile uranium, 

' and the chemical and isotopic 
composition, all as confirmed 
fabricator's certificate. 

by 

For Quantities of nuclear material each 
less than 0.01 effective kilogram: 
Any number of such quantities received 
from the same sbinner in one calendar 
month or, if a physical inventory was 
taken during that month, separately 
before and after the time of physical 
inventory taking. 

Fabricator's data on the nuclear ma-
terial content and chemical and isotopic 
composition. 
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3. СИГУРНОСНИ МЕРКИ """ 
3.1. Пресметување 
3.1.1. 46(6) Зони на материјалниот биланс и нивниот идентификационен код. Це-

лата постројка што содржи реактор К А, критичен уред RB, приклу-
чени лаборатории и складови за гориво сочинуваат една зона на ма-
теријалниот биланс, MBA IU-B, 

3 12. 40(6) Стратегиски точки што се клучни точки на мерењето (КМР) (за нив-
ната спецификација зиди код 4). 
(а) За утврдување на протокот на нуклеарниот материјал: 
KMP 1 — прием на нуклеарен материјал; 
КМР 2 — испорака на нуклеарен материјал; 
(5) За утврдување на физичкиот инвентар: 
КМР А — склад за свежо гориво, зграда 6; 
КМР В — реакторско јадро (RA), вклучувајќи ја контролната соба, 

зграда 6; 
КМР С — склад за искористено гориво, зграда 6; 
KMP D — склад за свежо гориво, зграда 7; 
КМР Е — јадро на критичниот уред (RB), вклучувајќи ја контролна-

та соба; 
KMP F — склад за искористено гориво, зграда 7; 
KMP G — други локации за нуклеарното гориво надвор од зградите 

6 и 7. 
3 1 3 46(ц) Физичко инвентарисување 

Номинален рок: 
еднаш годишно 

Постапка: 
идентификација на парчињата и броење. 

3.2. 29 Држење во затворена просторија и надгледување 
3 2.1. 46(ф), Стратегиски точки за примена на мерките на затворање и надгле-

дување 
93 Ѕ - КМР С, F. 

3.2.2. 75(д) и Инсталирање на агенциските инструменти и уреди: 
(е) — Печати на складовите за искористено и свежо гориво (КМР С и F) 

Во случај операторот да има намера да скрши некој од агенциските 
печати, мора веднаш да ја извести Агенцијата. Треба да се напомке 
дека, доколку печатите на Агенцијата се отстранат во отсуство на 
инспекторот на Агенцијата, тој во првата прилика по тоа треба да го 
верификува делот од инвентарот за кој станува збор. 

3.3. 11, 35(a) Спефицични постапки и критериуми за прекин га гаранциите на нук-
леарниот материјал 
Нема 

Код 4. 
Референција на Спогодбата (член): 57, 98 Ц, 98 Р 
Спецификација на клучните точки на мерењето (КМР) 
Код 4.1. КМР за проток на нуклеарниот материјал 

КМР 
код 

Промена на 
инвентарот Опис на типичната шаржа Изворни податоци 

Прием За горивни елементи: 
Број на горивните елементи со иста 
номинална содржина на вкупниот и 
фисибилниот уран 

За секој горивен елемент: 
(1) Идентификационен број; и 
(2) Тежина на вкупниот и фисибил-

ниот уран и неговиот хемиски и 
изотопски состав, што ги потврду-
ва цертификатот на испорачува-
чот, 

За количествата на нуклеарен мате-
ријал секое помало од 0.01 ефективни 
килограми: 
Кој и да било број на такви количес-
тва примени од истиот испорачувач 
во еден календарски месец. 

Податоци на производителот за содр-
жината на нуклеарниот материјал и 
за неговиот хемиски и изотопски сос-
тав. 
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Nuclear 
production 

For other nuclear material: 
Material of the same chemical and 
isotopic composition and physical form. 

For reactor fuel elements: 
All fuel elements shipped together. 

As abov 

Nuclear loss, - A number of fuel elements shipped 
shipment together, paving the same initial no-

minal, total and fissile uranium content 

(1)-(2У As for fuel elements at KMP 1 
above. 

(3) Reactor thermal power production. 
(4) Power production in each fuel 

element shipped. 
(5) Nuclear loss and production, as 

calculated for each fuel element 
shipped. \ 

(6) Weights of total and fissile uranium 
and plutonium in each fuel element, 
as calculated to allow for nuclear 
loss and production. 

Shipment For quantities of nuclear material each 
lessHhan 0.01 effective kilogram: 
Any number of such quantities shipped 
to the same recipient in one calendar 
month or, if a physical inventory was 
taken during that month, separately 
before and after the time of the physi-
cal inventory taking. 

As for receipts above. 

Shipment For other nuclear material: 
As for receipts above. 

As above. % 

De-exemption 

Exemotion, 
accidental loss 

As for receipts or shipments, 
respectively. 

Code 4.2 Physical Inventory KMPs 

. KMP 
Code 

MBA 
Code 

A, D IU-B 

Description ^f typical batch Source data 

For fuel elements: 
A number of fuel elements with the 
same nominal total and fissile uranium 
content. 

As for fu^l elements 
Code 4.1 afeove. 

at KMP 1 in 

В , С , 

Е, F 

А, В, 
C , D 
Е, F, 
G 

А, В, 
С, D, 
Е, F, 
G 

IU-B 

IU-B 

IU-B 

For reactor fuel elements: 
A number of fuel elements that had 
the same nominal initial content of 
total and fissile uranium. 

As for fuel elements 
Code 4.1 above 

at KMP 1 in 

For Quantities of nuclear material each 
less than 0.01 effective kilogram: 
Ariy number of such quantities. 

For other nuclear material: 
Material of the same chemical and 
isotopic composition and physical form. 

Fabricator's data on the nu' :ar ma-
terial content and chemical and isotopic 
composition. " 

As above. 
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За друг нуклеарен материјал: Како горе. 
Материјал од ист изотопеки и'хемиски 
состав и физичка форма. 

Нуклеарно " За реакторски горивни елементи: 
производство Сите горивни елементи што се испра-

ќаат заедно. 

Нуклеарна Број на горивните елементи испратени 
загуба, пратка заедно, кои имаат иста почетна номи-

нална содржина на вкупниот и фиеи-
билниот уран 

(1)-(2) Како и за горивните елементи 
во KMP 1 горе. 

(3) Реакторско производство на топ-
лотна енергија. 

(4) Производство на енергија во секој 
испратен горивен елемент. 

(5) Нуклеарно производство и загуба 
пресметани за секој горивен еле-
мент. 

(6) Тежина на вкупниот и фиеибил-
ниот уран во секој горивен еле-
мент, зашеметувајќи ја нуклеарната 
загуба и производството. 

Пратка За количествата на нуклеарен мате-
ријал секое помало од 0.01 ефективни 
килограми: 
Кој и да било број на такви количев 
тва испратени на ист примач во еден 
календарски месец или, доколку фи-
зичкото инвентарисување е извршено 
во тој месец, одделно пред и по ин-
вентарисувањето. 

Како и за 'приемот горе. 

Пратка За друг нуклеарен материјал 
Како и за приемот горе 

Како горе 

Престанок на 
изземањето 

Изземање, 
акцидентална 

загуба 

Исто како за приемот или за пратката 

Код 4 2. КМР за физичкиот инвентар 

КМР 
код 

МВА 
код Опис на типичната шаржа Изворни податоци 

А, D IU-B За горивни елементи: 
Број на горивните елементи со иста 
номинална содржина на - вкупниот и 
фисибилниот уран 

Како и за горивните елементи во 
KMP 1 за код 4.1 горе 

В, С 
Е, F 

IU-B За реакторските горивни елементи 
Број на горивните елементи што има-
ле иста номинална почетна содржина 
на вкупниот и фисибилниот уран 

Како и за горивните елементи во 
KMP 1 за код 4.1 горе 

А, В 
С, D 
Е, F, 
G 

А, В 
С, D, 
Е, F, 
G 

IU-B 

IU-B 

За количествата на нуклеарен мате-
ријал секое помало од 0.01 ефективни 
килограми: 
Кој и да е број на такви количес-
тва 

Податоци на производителот за содр-
жината на нуклеарниот материјал, за 
хемискиот и изотоп скиот состав 

За друг нуклеарен материјал: 
Материјал од ист хемиски и изотопс-
ки состав и 'физичка форма 

Како горе 
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Code 
General 

Part 
Reference 

(Codes) 

Agreement 
Reference 
(Articles) 

5. 
5.1. 
5.1.1. 4.1. 

40(d), 51 
56 
Wa), 8 
9SD 

5.1.2. 4.2. 

5.1.3. 

56(b) 
9a D 

56(c) 

RECORDS SYSTEM 
Specific provisions for accounting records 
Inventory changes (for the specifications of source data see Code 4.1 
above), time of recording. 
- Receipts (KMP 1): 

Upon receipt on shipper's data. 
- Nuclear loss and production (KMP 2): 

For irradiated material upon shipment from the MBA. 
- Shipment (KMP 2): 

Upon shipment. 
- Exemption, de-exemption: 

Upon transfer of nuclear material out of or into the facility. 
- Accidental loss: 

Upon determining the amount of the loss. 

Measurement (Нена ccfcmtmgk resul t / used for determination of the 
physical inventory ffor the specifications of source data see Code 4,2 
above), time of recording. 
- All physical inventory KMPs: , 

Upon identification and counting of items during the physical 
inventory taking. 

Adjustments and corrections, time of recording. 
- Shipper/receiver difference: 

Not re levant 
- MUF: 

Normally identical to zero. 
- Corrections: 

Whenever errors have been fowid. 

5.2 
5.2Л. 

5.2.2. 

5.2 3. 

5.2.4. 

5.3. 

5.4. 

6. 

6.1. 

б.и. 

58 Specific provisions for operating records 
58(a) Operating data used to establish changes in the quantities and com-

position of nuclear material. 
— Location of each fuel element at any time. 
— Date, time and the relevant source data (see Code 4) with respect 

to nuclear loss and production, including the thermal power produced 
In the reactor and in each fuel element - at least whenever a 
refuelling takes place. 

— Information on any accident that results in a loss of nuclear material. 
58(b) Calibrations 

Not relevant. 
58(c) Sequence of the actions taken in preparing for and in taking the physical 

inventory. 
— All physical inventory KMPs: 

Dates and description of the actions taken and the results obtained. 
57(d) Actions taken in order to ascertain the cause and magnitude of any 

accidental or unmeasured loss, 
— Dates and description of the actions taken. 

52 Location and language ef reeortfs 
At the facility. Serbo-Croat. 

53 Retention period for records 
For each entry two years after shipment of fuel to which it pertains. 

46(d), 59 REPORTS SYSTEM 

3.4.1. 63( i), 64, Specific provisions f w inventory changes reports (ICRs) 
65 

10 98 D Contents. 
The inventory changes to be reported are those types specified in Code 
5 1.1 above. Nuclear loss and production will be reported only upon 
shipment in the same ICR where the shipment is reported. Forms 
R 01 1 will be completed as specified in paragraphs 1—23 of Code 10, 
General Part. 
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Код Референци ја -Рефервнција 
на Општиот на Спогод-

дел (код) бата (член) 

1 2' 3 

5. 46(д), 51 СИСТЕМ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
5.1. 56 Специфични поставки за пресметковната документација 
8.1.1. 4.1. 56(a), 8 Промени на инвентарот (за спецификација на изворните податоци 

98 Д види код 4.1 горе) 
Време на регистрирањето: 
— Прием (KMP 1): 
По приемот, податоци на испорачувачот 
— Нуклеарна загуба и производство (КМР 2): 
За озрачениот материјал при пратката од ИВА. 
— Пратка (КМР 2): 

По испорака 
— Изземање, престанок на изземањето: 
По преносот на нуклеарниот материјал од или во постројката. 
— Акци д витална загуба: 
По утврдувањето на големината на загубата. 

8.1.2. 4.2. 56(6) Резултати на мерењето (броење парчиња) што се користат за утврду-
98 Д вање на физичкиот инвентар (за спецификација на изворните пода-

тоци види код 4.2 горе), време на регистрирањето: 
— Сите КМР за физичко инвентарисување: 
По идентификацијата и броењето на парчињата во текот на физич-
кото инвентарисување. 

5.1.3. 56(ц) Усогласување и корекции, време на регистрирањето: 
— Разликата испорачувач/примач: 
Не е применливо. 
— MUF: 
Нормално, рамно на нула. 
— Поправки: 
Кога ќе се утврдат грешки. 

5.2. 58 Специфични поставки за погонската документација 
5.2.1. 58(a) Погонски податоци што се користат за утврдување на промените во 

количеството и во составот на нуклеарниот материјал: 
— Локација на секој горивен елемент во секое време; 
— Датум, време и соодветни изворни податоци (види код 4) што се 

однесуваат на нуклеарната загуба и производство, вклучувајќи ја 
и произведената топлотна енергија во реакторот и во секој горивен 
елемент — најмалку при секоја измена на полнењето; 

— Информација за секој акцидент што предизвикал загуба на нук-
леарен материјал. 

5.2.2. 58(6) Калкбрации 
Не е применливо 

5.2.3. 58(ц) Редослед на акциите што се преземаат во подготовката и во текот на 
физичкото инвентарисување 
— За сите КМР за физичко инвентарисување: 
Датуми и описи на преземените акции и на добиените резултати. 

5.2.4. 57(д)' Преземени акции за утврдување на причината и на големината на 
секоја акцидентална или неизмерена загуба: 
— Датуми и описи на ,преземените акции. 

5.3. 52 Локација и јазик на документацијата 
При постројката, српскохрватски. 

5.4. 53 Период во кој се чува документацијата 
За секој влез две години по испораката на горивото на кое се одне-
сува. 

6. 46(д), 59 СИСТЕМ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО 
6.1. 3.4.1. 63(a), 64 Специфични поставки за извештајот за промената на инвентарот 

65 (ICR) 
8.1.1. 4 10 98 Д Содржини: 

Промените на инвентарот за кои треба да се известува се специфици-
рани во код 5.1.1 горе. За нуклеарната загуба и производство ќе се 
известува само по пратката во истиот ICR каде што се известува за 
пратката. Обрасците R.01.1 ќе се пополнуваат како што е специфици-
рано во точ. 1—23, код 10, Општ дел. 
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6.1.2. 3.4.1 64 Timing or frequency of dispatch. 
Within 30 days after the end of the month in which receipt, shipment, 
exemption, de-exemption or accidental loss occurred or was established. 

6.2. 3.4.1. 64 Specific provisions for concise notes 
6.2.1. 64(a)' Concise notes explaining the inventory changes: 

— Concise notes attached to each ICR containing the data on nuclear 
loss will state the burn-up (in MWh or MWD)for each fuel batch shipped; 
— Concise notes attached to ICRs for the explanation of unusual 

inventory changes (such as accidental loss) corrections or any other 
part of information included in the report. 

6 2.2. 64(b) Concise notes describing the anticipated operational programme; subject 
and time of dispatch: 
— Planned spent fuel shipments and physical inventory taking: 

Once a year, at the end of each calendar year, covering the next 
calendar year. 

— Exact dates for the next physical inventory taking: 
To reach the Agency at least 30 days in advance. 

— Anticipated date and duration of the increase of the inventory to 
more than 5 eff. kg: 
To reach the Agency at least 30 days in advance of such an increase 
of the inventory. 

6 3. 3.4.2. 63(b), 67 Specific provisions for material balance reports MBRs 
6.3.1. 10 98 D Contents. 

The consolidated inventory changes to be reported are those types 
specified in Code 5.1.1 above. Nuclear loss and production will only be 
reported in respect of reactor fuel shipped from the facility. Forms 
R.03 will be completed, as specified in paragraphs 44—54 of Code 10, 
General Part. 

6.3.2. 10 98D Physical inventory listing (PILs) to be attached to MBRs: 
The batch data included in PILs will be based on the fabricator's data 
on the initial nuclear material content of the fuel elements. Forms R02 
will be completed, as specified in paragraphs 29-43 of Code 10, General 
Part. 

6.3.3. Timing or frequency of dispatch: 
Within 30 days of the physical inventory taking under Code 3.1.3 above. 

6.4. 3.5.1 68 Special reports 
6.4.1. Specification of circumstances requiring submission of special reports. 

(a) Loss limits: 
One fuel element of the reactor., or the critical assembly. 

(b) Changes in containment: 
Physical integrity of a fuel element as an accounting unit is 
accidentally broken. 

6.4.2. Contents. 
- Pa te when the incident or circumstance occurred. 
- Cause and features of the incident or circumstance. 
- Description of the acctions taken in order to ascertain the cause and 

magnitude of it. 
Estimated amount of nuclear material which has been lost. 

7. INSPECTIONS 

7.1. 78, 79 Mode of routine inspections 
Intermittent. 

7.2. Xnnex ' 79, 80(a) Applicable formula and procedure for determination of maximum 
routine inspection effort 
Article 97 and 80(a) of the Agreement as long as the inventory is less 
than 5 effective kg., otherwise (to be notified in accordance with Code 
6.2.2 above) Article 80 of the Agreement. 

7.3. 78, 81 Indication of the actual inspection effort under ordinary circumstances 
An estimate of the actual routine inspection effort, as far as can be 
foreseen and assuming: 
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1 2 3 

6 12. Рок и зачестеност на враќањето: 
Во рок од 30 дена по крздот на месецот во кој дошло до прием, до 
пратка, до изземање, до престанок на изземањето или кога е утврдена 
акцидентална загуба. 

6 2. 3 41. 64 Специфични поставки за куси забелешки 
6 2.1. 64(a) Куси забелешки што ги објаснуваат промените на инвентарот: 

— Кон секој ICR што содржи податоци за нуклеарна загуба за шар-
жата на горивого што се испраќа, да се приложи куса забелешка 
која го покажува степенот на изгорувањето (во MWh или MWd). 

— Кон ICR што ги објаснува невообичаените промени на инвентарот 
(како акцидентална загуба), поправките или некој друг дел од 
информацијата во извештајот, да се приложи куса забелешка. 

6 2 2. 64(6) Куси забелешки што го опишуваат предвидениот план на погонот; 
предмет и време на испраќање на пратката: 
— Планирано време на испраќање на ислуженото гориво и физичко 

инвеитарисување; 
Еднаш годишно, кен крајот на секоја календарска година, со што се 
покрива следната календарска година. 
— Точен датуми на сл-едното физичко инвентарисување: 
Да стигне во Агенцијата најмалку 30 дена однапред. 
— Предвиден датум и траење на зголемувањето на инвентарот на 

повеќе од 5 ефективни килограми: 
Да стигне во Агенцијата најмалку 30 дена пред таквото зголемување 
на инвентарот. 

6 3 3.4 2 63(6), 67 Специфични поставки за извештајот за материјалниот биланс (MBR) 
6 3 1. 10 98 Д Содржини: 

Вкупните промени на инвентарот за кои треба да се известува се 
специфицирани во код 5.1.1 горе. За нуклеарната загуба и производс-
тво ќе се известува само за она реакторско гориво кое се испраќа од 
постројката. Обрасците R 03 ќе се пополнуваат како што е специфи-
цирано во точ. 44—45, код 10, Општ дел. 

6 3.2. 10 98 Д Кои MBR извештаите се приклучува список на физичкиот инвен-
тар PIL: 
Податоците за шаржата вклучени во PIL ќе бидат засновани врз 
податоците на производителите за почетната содржина на нуклеар-
ниот материјал во горивните елементи. Обрасците R.02 ќе се попол-
нуваат како што е специфицирано во точ. 29—43, код 10, Општ дел, 

6 3 3. Рокови и зачестеност на праќањето: 
Во рок од 30 дена по физичкото инвентарисување според код 3.1.3 
горе. 

6.4, 3.51. 68 Посебни извештаи 
6.4.1. Спецификација на околностите што бараат поднесување на специја-

лен извештај. 
(а) Големина на загубата: 

Еден горивен елемент за реактор или критичен уред; 
(б) Промени во пакувањето: 

Кога во акцидентот ќе се разруши физичкиот интегритет на гори-
вниот елемент како пресметковна единка 

6 4.2. Содржини: 
— Датуз! кога дошло до инцидент или околности; 
— Причина и карактеристики на инцидентот или на околностите; 
— Опис на преземените акции со цел за утврдување на причината и 

на нејзината големина; 
— Оцена на количеството на загубениот нуклеарен материјал. 

7. ИНСПЕКЦИИ 
7 1. 78, 79 Начин на-рутинскитс инспекции 

Повремени 

7.2. Додатак 79, 80(a) Формула и постапка што се применуваат за одредување на максимал-
ниот труд за рутинската инспекција 
Чл. 79 и 80 (а) на" Спогодбата се додека инвентарот е помал од 5 ефек-
тивни kg, инаку (да се извести согласно со код 6.2.2 горе) член 80 на 
Спогодбата. 

7 3. 78, 81 Навестување на фактичкиот инспекциски труд при нормални услови 
Процена на фактичкиот труд за рутинска инспекција колку тоа е 
можно да се предвиди а претпоставувајќи: 
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3 1. (а) Circumstances at the facility to be as described in the information 
provided m respect of the facility: and 

3 2 (b) The continued validity of the information on the national system of 
accounting for and control of nuclear material, as set out in the 
General Part. 

One inspection a year of approximately two days as long as the inventory 
is less than 5 effective kg., otherwise approximately six-man days per 
year, 

74. 74, 75 Indication of the scope of routine inspections under ordinary circums-
tances 

7.4.1. General: 
— Examination of the records, verification for self consistency and 

consistency with reports. 
7,4^2. At inventory KMPs: 

— Verification of the inventory, e.g. by item counting, identification and 
integrity checks and поп-destructive measurements. 

7.5. 75(d) Arrangements for the use by the Agency of equipment for independent 
measurement 
Specific arrangements for the use of equipment to be made as the need 
arises. 

7.6. 9 4 ч 75(a), Duplicates and additional samples 
75(c) (i) Not relevant. 

7.7. 87, 88 Persons to whom a request for any operation or for services at the 
facility should be addressed 
Heads of the departments or laboratories concerned. 

7.8. 15, 88 Contacts at the facility 
As above. 

7 9. 15, 88 Services and charges 
7.9.1. Services provided by the operator free of charge. 

— Health and safety services (protective clothing, dosimeters); 
— Office space for Agency's inspectors; 
— Power supply for Agency's instruments; 
— Personnel for handling the fuel elements during their measurement; 

— Available equipment for handling the fuel elements during their 
measurements. 

7.9.2. Services provided by the operator with the charges to the Agency, as 
quoted below, 
— Means of communication (telephone, telex, cable): 

According to existing rates. 
7.9.3. Mode of reimbursement of the expenses charged to the Agency. Annually, 

by cheque to the Federal Administation for International Scientific 
Educational Cultural and Technical Co-operation, after receipt of the 
invoice by the Agency. 

7-10. Specific facility health and safety rules and regulations to be observed 
by the Agency's inspectors 
As specified in the Design Information provided by Yugoslavia dated 
19 May 1972. 

8- 4.1.3. 30, 90 AGENCY STATEMENTS 
8 Л A summary statement will be made on each inspection within 30 days 

of its completion. 
8 2 A statement on the results of the Agency's verification activities in 

respect of the facility will be made within 30 days after the end of the 
month in which the Agency has inspected the facility. This statement 
will consist of: 
(a) Result of records examination; 
(b) Result of comparison between records and reports; and 
(c) Evaluation of book and physical inventories. 
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3.1. (а) дека околностите при постројката се такви како што со опишани 
во доставената информација за постројката; 

3.2. (б) дека информациите за националниот систем на пресметување и 
,контрола на нуклеарниот материјал, како што се дадени во Опш-
тиот дел, не престанаа да важат. 

Една инспекција годишно во траење од два дена се додека инвентарот 
е помал од 5 ефективни kg, инаку приближно шест човек-дена го-
дишно. 

7.4. 74, 75 Налепување на обемот на рутинската инспекција при нормални ус-
лови 

7^4.1 Општо: 
— Испитување на документацијата, верификација на козистентноста 

и сложување со извештаите 
7.4.2. При КМР за инвентар: 

— Верификација на инвентарот, на пр. ^о броење на парчиња, иден-
тификација, проверка на интегритетот и недеструктивни мерења. 

7.5. 75(д) Аранжмани за користење на опрема од страна на Агенцијата за неза-
висни мерења ^ 
Специфични аранжмани за користење на опрема ќе бидат составени 
кога ќе се укаже потреба. 

7.6. 9.4. 75(a) Дупликат!! и дополнителни мостри 
75(ц) (i) Не е применливо 

7.7. 87, 88 Лице на кое треба да му се упати барање за некое дејство или услуга 
Началници на одделенија или на лаборатории на кои се однесува. 

7.8. 15, 88 Контакти при постројката 
Како горе 

7 15) 88 Услуги и? наплата 
7.9.1. Услуги што операторот ги дава бесплатно: 

— Здравствени и сигурносни услуги (заштитна облека, дозиметри); 
— Канцелариски простор за инспекторот на Агенцијата; 
— Напојување со струја за -инструментите на Агенцијата; 
— Персонал што ќе ракува со горивните' елементи во текот на нив-

ното мерење; -
— Расположива опрема за ракување со горивните елементи во текот 

на нивното мерење. 
7.9.2. Услуги што операторот ги дава со наплата, од Агенцијата, како гато е 

долу наведено: 
— Средства за Беаска (телефон, телекс, телеграма): 
Според постојната тарифа. 

7.9^3, Начин на плаќање на трошоците ставени на сметка на Агенцијата: 
Еднаш годишно со чек на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка, откако Агенцијата ќе 
прими барање за наплата. 

7.10 Специфични здравствени правила и прописи при постројката кон кои 
инспекторот треба да се придржува 
Како што е специфицирано во Проектната информација што Југосла-
вија ја има доставено на 19 мај 1972. 

8. 4.1 3. 30, 90 Изјава па Агенцијата 
8 1. Збирна изјава ќе- биде да,дена за секоја инспекција во рок од 30 дена 

по нејзиното завршување. 
8 2. Изјава за резултатите на Агенциските верификациона! активности во 

однос на постројката ќе биде дадена во рок од 30 дена по крајот на 
месецот во кој Агенцијата извршила инспекција на постро-јката. Оваа 
изјава ќе се состои од: 
а) Резултатот од испитувањето на документацијата; 
б) Резултатот од споредувањето на документацијата и на извештајот; 
ц) Оцената на книговодствениот и физичкиот инвентар и 
д) Количеството и оцената на MUF (непресметан материјал). 
Вкупниот број страници во оригиналот на документот на англиски 
јазик изнесува 9. 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ". 

906. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-

чка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за здравственото осигурување на вое-
ните осигуреници, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 6 
декември 1973 година и на^ седницата на Социјал-
но-здравствениот собор од 4 декември 1973 година. 

ПР бр. 248 
7 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за здравственото осигурување на 

воените осигуреници (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/72) член 2 се менува и гласи: 

„Здравственото осигурување се обезбедува спо-
ред начелата на заемност и солидарност на воените 
осигуреници во единствена Заедница на социјалното 
осигурување на воените осигуреници, формирана со 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници (во натамошниот текст: За -
едницата на воените осигуреници)/4 

Член 2 
Член 9 се менува и гласи: 
„Воени осигуреници, во смисла на овој закон, 

се лицата што според законот со кој се уредува 
воената служба имаат С В О Ј С Т В О на активни воени 
лица (во натамошниот текст: активните воени ли-
ца), лицата што според тој закон ќе остварат право 
на месечен парр!чен надоместок поради престанок 
на службата по потреба на службата (во натамо-
шниот текст: корисниците на паричен надоместок) 
и лицата што според законот со кој се уредува пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници ќе остварат право на старосна, инва-
лидска или семејна пензија (во натамошниот текст: 
воените пензионери) и таа им се исплатува во полн 
или намален износ." 

Член 3 
Во член 10 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Членовите на семејството на воениот осигуре-

ник од став 1 на овој член, под услови одредени 
со овој закон, се осигурени и по смртта на воениот 
осигуреник." 

Член 4 
Во член И по точка 2 се додава нова точка 3, 

која гласи: 
„3) брачниот другар на активно воено лице кое 

ќе го изгуби животот во вршењето на воена служба 
или ќе умре од повреда здобиена при вршењето на 
службата, додека се наоѓа на оспособување заради 
здобивање со стручна подготовка кое, во смисла на 
законот со кој се уредува воената служба, му се 
обезбедува врз товар на средствата на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана;". 

Досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 4 и 5. 

Член 5 
Член 16 се менува и гласи: 
„Собранието на Заедницата на воените осигуре-

ници ги утврдува условите под кои се смета дека 
воениот осигурениќ ги издржува членовите на се-
мејството и дека членовите на семејството немаат 
сопствени приходи доволни за издржување." 

Член 6 
Во член 18 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Воените осигуреници — корисници на паричен 

надоместок и воените пензионери што ќе се вра-
ботат или вршат самостојна дејност,- не се осигу-
рени според овој закон за случај на несреќа при 
работата и на заболување од професионална болест 
по основ на новиот работен однос или на вршење 
самостојна дејност." 

Член 7 
Во член 19 став 1 зборовите: „Сојузниот извр-

шен совет, по претходно прибавено мислење од Цен-
тралниот совет на воените осигуреници," се заме-
нуваат со зборовите: „Собранието на Заедницата на 
воените осигуреници". 

Во став 2 точка 5 зборот: „редовно" се брише. 

Член 8 
Во член 22 став 2 зборовите: „На брачниот дру-

гар на умрен воен осигуреник (член 11 точка 2) од-
носно на разведениот брачен другар на воен оси-
гуреник (член 11 точ. 3 и 4)" се заменуваат со збо-
ровите: „На брачниот другар на воениот осигуре-
ник од член И точ. 2, 3, 4 и 5 на овој закон". 

Член 9 
Во член 30 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„На воен осигуреник — корисник на паричен 

надоместок и на воен пензионер додека е вработен 
'или врши самостојна дејност за време на привре-
мена спреченост за работа, не му припаѓа надоме- -
сток на личниот доход според овој закон." 

Член 10 
, Во ,член 31 став 1 по зборовите: „од член 30" 

се додаваат зборовите: „став 1". 

Член 11 
Во член 35 став 1 по зборовите! „од член 30" 

се додаваат зборовите: „став 1". 
Во став 2 по зборовите: „од член 30" се дода-

ваат зборовите: „став 1", а по зборовите: „на вое- -
ниот осигуреник: — мајка" се додаваат зборовите: 
„активно воено^ лице". 

Во став 3 по зборовите: од член 30" се додаваат 
зборовите: „став 1". 
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Член 12 
Член 40 се менува и гласи: 
„Височината на надоместокот од член 36 на овој 

закон ја одредува Собранието на Заедницата на во-
ените осигуреници." 

Член 13 
Член 43 се менува и гласи: 
„Помошта за опрема на новородено дете при-

паѓа во височина што ќе ја одреди Собранието на 
Заедницата на воените осигуреници." 

Член 14 
Во член 45 став 2 зборовите: „му престанало 

својството на активно воено лице" се заменуваат 
со зборовите: „му престанало тоа својство". 

Член 15 
Член 46 став 1 се менува и гласи: 
„Надоместокот на погребните трошоци припаѓа 

во височина што ќе ја одреди Собранието на Заед-
ницата на воените осигуреници." 

Член 16 
Во член 47 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Во случај на смрт на воен осигуреник — ко-

рисник на паричен надоместок или на воен пензио-
нер, на членовите на неговото семејство, ако до сво-
јата смрт ги издржувал, им припаѓа посмртна по-
мош во еднократен износ во височина на месечниот 
паричен надоместок односно на пензијата што му 
припаѓала за последниот месец пред смртта." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „од став 1" се заменуваат со зборовите: „од 
ст. 1 и 2". ' 

Член 17 
Во член 48 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„За остварување на здравствена заштита на 

осигурените лица им се обезбедува слободен избор 
на здравствена установа и на здравствен работник 
кој ќе им дава здравствена заштита." 

Член 18 
Во член 50 став 1 се менува и гласи: 
„Здравствената заштита според овој закон оси-

гурените лица ја остваруваат, по правило, во воени 
здравствени установи на подрачјето на кое е жи-
веалиштето на осигуреното лице." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Здравствената заштита според овој закон вое-

ниот осигуреник може да ја остварува, по правило, 
и во воени здравствени установи на подрачјето на 
кое е на служба односно на работа." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 19 
Во член 52 зборовите: „став 2" се заменуваат со 

зборовите: „став 3". 
Член 20 

Во член 64 став 1 по зборовите: „на работа," 
се додаваат зборовите: „како и Заедницата на вое-
ните осигуреници,". 

Член 21 
Во член 65 став 1 зборовите: „кај која е на 

служба воениот осигуреник" се заменуваат со збо-
ровите: „што ќе ја одреди сојузниот секретар за 
народна одбрана". 

Во став 2 точка 1 по зборовите: „од член 30" 
се додаваат зборовите: „став 1", а во точка 2 збо-
ровите: „на здравственото осигурување" се замену-
ваат со зборовите: „на Фондот на здравственото 
осигурување на воените осигуреници", i 

Член 22 
Во член 67 став 4 се менува и гласи: 
„Против решението од став 3 на овој член оси-

гуреното лице може да и изјави жалба на Служ-
бата за спроведување на здравственото осигурува-
ње на воените осигуреници (во натамошниот текст: 
Стручната служба)." 

Член 23 
Во член 74 став 1 по зборовите: „Придонесот 

за здравствено осигурување" се додаваат зборовите: 
„на воените осигуреници — активни воени лица и 
корисници на паричен надоместок". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Придонесот за здравствено осигурување на во-

ените пензионери се пресметува по стапката на не-
тс-пензијата." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, на 
крајот се додаваат запирка и зборовите: „односно 
за периодот за кој, согласно со среднорочните оп-
штествени планови на стопанскиот развој, се утвр-
дуваат средствата за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 24 
Во член 75 став 1 се менува и гласи: 
„Придонесот за здравствено осигурување на 

воените осигуреници — активни воени лица го пре-
сметува и го уплатува воената единица или уста-
нова односно државниот орган, организацијата на 
здружениот труд или друга организација ка ј која 
активното воено лице е на служба односно на ра-
бота." 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Придонесот за здравствено осигурување на 

воените осигуреници — корисници на паричен на-
доместок го пресметува и го уплатува Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Придонесот за здравствено осигурување на во-
ените пензионери го пресметува и го уплатува Заед-
ницата на воените осигуреници од Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, по 
зборовите: „за лични доходи." се додаваат зборо-
вите: „за парични надоместоци, за пензии". 

Член 25 
Во член 76 став 2 зборовите: „на здравственото 

осигурување на воените осигуреници" се замену-
ваат со зборовите: „на финансискиот план на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана". 

Член 26 
По член 76 се додава нов член 76а, кој гласи: 
„Средствата потребни за здравствено осигуру-

вање на воените осигуреници се утврдуваат и се 
распоредуваат со годишниот финансиски план на 
Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници. 

За извршувањето на финансискиот план се со-
ставува завршна сметка со која конечно се утвр-
дуваат приходите и расходите на Фондот на здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници за из-
минатата година." 

Член 27 
Член 78 се менува и гласи: 
„Се формира Фонд на здравственото осигурува-

ње на воените осигуреници. 
Приходи на Фондот на здравственото осигуру-

вање на воените осигуреници се: 
1) средствата остварени со придонесот за здрав-

ствено осигурување; 
2) средствата остварени од вишокот на прихо-

дите над расходите; 
3) вложените средства ,што се враќаат во Фон-

дот и каматите на вложените средства на Фондот? 
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4) приходите по основ на надоместок на штета; 
5) други приходи на Фондот. 

- Средствата на Фондот на здравственото осигу-
рување на воените осигуреници се користат: 

1) за остварување на правата на осигурените 
лица од здравственото осигурување; 

2) за покритие на трошоците на Стручната 
служба; 

3) за други расходи на Фондот." 
Член 28 

По член 78 се додаваат четири нови члена, кои 
гласат: 

„Член 78а 
Во рамките на Фондот на здравственото осигу-

рување на воените осигуреници се формира резерва 
на Фондот на здравственото осигурување на воени-
те осигуреници. 

. Средствата за резерва на Фондот на здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници се обез-
бедуваат со издвојување на дел од средствата ос-
тварени со придонесот за здравствено осигурување 
на воените осигуреници и со издвојување на дел 
од средствата на остварените вишоци на приходите 
над расходите по завршната сметка. 

Резервата на Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници не може да биде по-
мала од едномесечниот износ на планираните рас-
ходи на здравственото осигурување на воените оси-
гуреници во тековната тодина. 

Резервата од став 3 на овој член се обезбедува 
во рок од три години. 

Резервата на Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници се користи за обезбе-
дување'финансиска сигурност и стабилност во ра-
ботењето и во извршувањето на обврските . 

Член 786 
Вишокот на расходите над приходите по завр-

шната сметка се покрива по овој ред: 
1) од резервата на Фондот на здравственото 

осигурување на воените осигуреници; 
2) од средствата предвидени за тие намени во 

финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана за соодветната година. 

Член 78в 
Финансиското работење на Фондот на здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници ги оп-
фаќа: 

1) составувањето на финансискиот план на при-
ходите и расходите; 

2) остварувањето на приходите и извршувањето 
на расходите; 

3) водењето на книговодство и евиденција; 
4) составувањето на завршната сметка. 

Член 78г 
Контрола на финансиското работење на Фондот 

на здравственото осигурување на воените осигуре-
ници и пресметување и уплатување на придонесот 
за здравствено осигурување на воените осигуреници 
од страна на воените единици и воените установи 
врши органот надлежен за контрола на материјал-
ното и финансиското работење во Југословенската 
народна армија. 

Контрола на пресметувањето и уплатувањето на 
придонесот од страна на државните органи, од ор-
ганизациите на здружениот труд или од други ор-
ганизации, за воените осигуреници што се ка ј нив 
на работа, Ерши Стручната служба." 

Член 29 
Во член 80 зборовите: „и за начинот на кори-

стењето на средствата на здравственото осигурува-
ње на воените осигуреници" се заменуваат со збо-
ровите: „од страна на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, од воените единици и од воените 
установи". 

Член 30 
Чл. 81 до 93 се заменуваат со пет нови членови, 

кои гласат: 

„Член 81 
Правата од здравственото осигурување на вое-

ните осигуреници се остваруваат и средствата за 
тоа осигурување се обезбедуваат ка ј Заедницата на 
воените осигуреници. 

Член 82 
Собранието на Заедницата на воените осигуре-

ници ги врши особено следните работи од здрав-
' ственото осигурување: 

1) презема мерки за унапредувана на здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници и на оси-
гурените членови на нивните семејства; 

2) соработува со надлежните органи и органи-
зации во програмирањето, планирањето и унапре-
дувањето на здравствената заштита; 

3) дава насоки за користење на средствата на 
Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници за спроведување на здравственото оси-
гурување; 

4) предлага стапки на придонесот за здравстве-
но осигурување и за тоа поднесува потребна доку-
ментација; 

5) во согласност со сојузниот секретар за наро-
дна одбрана, донесува финансиски план и ја усво-
јува завршната сметка на Фондот на здравственото 
осигурување на воените осигуреници; 

6) го претресува годишниот извештај на Струч-
ната служба за спроведување на здравственото оси-
гурување на воените осигуреници; 

7) соработува со други заедници односно сојузи 
на заедниците на здравственото осигурување, само-
управни интересни заедници, органи и организации, 
по прашањата од општ интрес за здравственото оси-
гурување и за осигурениците; 

8) донесува општи акти за чие донесување е ов-
ластено со закон. 

Собранието на Заедницата на воените осигуре-
ници, во спогодба со сојузниот секретар за народна 
одбрана, образува гарнизонски и меѓутарнизонски 
собранија на воените осигуреници. 

Со статутот на Заедницата на воените осигуре-
ници се утврдува организацијата на гарнизонските 
и меѓугарнизонските собранија и се одредуваат нив-
ните органи на управување, правата и должностите 
на гарнизонските и меѓугарнизонските собранија и 
други прашања од значење за работата на гарни-
зонските и меѓугарнизонските собранија и за поне-
посредно учество на воените осигуреници во рабо-
тите на здравственото осигурување. 

Член 83 7 

Работите на Заедницата на воените осигуреници 
во врска со спроведувањето на здравственото оси-
гурување ги врши Стручната служба. 

Средствата за работа на Стручната служба се 
утврдуваат, согласно одредбата на член 78 став 3 
точка 2 на овој закон, со финансискиот план на 
Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници. 

Член 84 
Работите на спроведувањето на здравственото 

осигурување на воените осигуреници и на членови-
те на нивните семејства, Стручната служба ги врши 
врз основа на законот и другите преписи, на ста-
тутот и на општите акти на Собранието на Заедни-
цата на воените осигуреници. 

Член 85 
Стручната служба ги врши особено следните 

работи: 
1) ракува со Фондот на здравственото осигуру-

вaњe на воените осигуреници и одговара за намен-
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ското користење на средствата па тој фонд заради 
обезбедување правата на осигурените лица, согласно 
со овој закон и со одлуките на Собранието на За-
едницата на воените осигуреници; 

2) врши работи во врска со остварувањето на 
правата на воените осигуреници и на членовите на 
нивните семејства; 

3) извршува ( ;носно обезбедува примена на за-
коните и на другите прописи и одлуки и заклучоци 
на Собранието на Заедницата на воените осигуре-
ници и на неговите органи; 

4) води книговодство и евиденција во врска со 
работењето на Фондот на здравственото осигурува-
ње на воените осигуреници; 

5) води евиденција и статистика во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување на 
воените осигуреници и на членовите на нивните се-
мејства , што ќе ги пропише сојузниот секретар за 
народна одбрана; 

6) врши управни .и други работи во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување на 
воените осигуреници и на членовите на" нивните 
семејства што и се ставени во надлежност со за-
конот, статутот и другите општи акти на Заедни-
цата на воените осигуреници и со други, прописи/' 

Член 30 
По член 93 се додава нова глава со четири нови 

члена,, кои гласат: 

„ Г л а в а VII 

НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 

Член 93а 
Воениот осигуреник односно член на семејство-

то на воениот осигуреник, на кој врз товар на Фон-
дот на здравственото осигурување на воените оси-
гуреници му е извршена исплата на која немал пра-
во, е должен да ја надомести штетата: 

1) ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или морал да знае дека се неточни, или на 
друг противправен начин остварил некое парично 
примање од здравственото осигурување; 

2) ако остварил некое парично примање поради 
тоа што не ги пријавил настанатите промени што 
се од влијание врз загубата или врз обемот на пра-
вата, а знаел или морал да знае за тие промени. 

Побарувањата според одредбите на став 1 од 
ОВОЈ член застаруваат со истекот на роковите одре-
дени со прописите за застареност на побарувањата. 

Член 936 
Заедницата на воените осигуреници има право 

да бара надоместок на штетата сторена на Фондот 
на здравственото осигурување на воените осигуре-
ници од лице кое намерно или со невнимание пре-
дизвикало оштетување на здравјето или смрт на 
воен осигуреник или на член на неговото семејство. 

За штетата што, во случаите од став 1 на овој 
член, ќе ја предизвика лице во врска со работата 
односно во врска со службата, одговара општестве-
но-политичката заедница, организацијата на здру-
жениот труд, друга организација или приватен ра-
ботодавец, согласно со одредбите на законот со кој 
се уредуваат меѓусебните односи во здружениот 
труд односно работните " односи и со одредбите на 
законот со КОЈ се уредува активната воена служба. 

Заедницата на воените осигуреници има право 
да бара надоместок на штетата и непосредно од 
лицето, ако штетата ја предизвикало со кривично 
дело 

Во случаите од овој член се смета дека штета е 
сторена без оглед на тоа што оштетувањата на 
здравјето или смртта на воениот осигуреник или на 
член на неговото семејство се опфатени како ризици 
со здравственото осигурување. 

Член 93в 
При утврдувањето на ,правото на ^надоместок на 

штета сторена па Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници се применуваат општи-
те правила за надоместок на штета и посебните 
прописи за надоместок, на штета, ако не се в,о спро-
тивност со одредбите на овој закон. 

При утврдувањето на височината на надоместо-
кот па штетата според овој закон, не се зема пред-
вид износот на уплатениот придонес за здравстве-
но осигурување на воените осигуреници. 

Член 93г 
Ако се утврди дека за Фондот на здравствено-

то осигурување на воените осигуреници^ настапила 
штета, Стручната слзтжба ќе го повика писмено во-
ениот осигуреник, органот или организацијата да ја 
надомести штетата во одреден рок. 

Ако штетата не биде надоместена во одредениот 
рок, барањето за надоместок на штетата може да 
се оствари со тужба ка ј надлежниот суд." 

Член 32 
По новиот член 93г се додава нова глава со 

е^ен нов член, кои гласат: 

„ Г л а в а VIII 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

" Член 93д 
Организација на, здружениот труд, друга орга-

низација или друго правно лице ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 10.000 динари: 

1) ако не -даде податоци деди ако даде. неточ-
ни податоци што се од влијание врз правата од 
здравственото осигурување; 

2) ако на надлежните лица им спречува увид 
или преглед на деловните книги и на евиденциите 
што се однесуваат на здравственото осигурување на 
воените осигуреници (член 78г); 

3) ако не го уплати втасаниот придонес за здрав-
ствено осигурување на воените осигуреници (член 
75). 

За дејствието од став 1 на ОВОЈ член ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице в,о организаци-
јата на здружениот труд, во друга организација или 
во друго правно лице со парична казна до 2.000 ди-
нари." 

Член 33 
Досегашната глава VII станува глава IX. 

Член 34 
Член 96 се брише. 

Член 35 
Собранието на Заедницата на воените осигуре-

ници ќе донесе прописи за чие донесување е овлас-
тено со овој закон, во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ќе до-
несе прописи за чие донесување е овластен со овој 
закон односно прописите донесени врз основа на 
член 95 став 1 на Законот за здравственото осигу-
рување на воените осигуреници ќе ги усогласи со 
одредбите на ОВОЈ закон, во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 36 
Заедницата на воените осигуреници ќе изврши 

потребни подготовки за преземање на работите во 
врска со спроведувањето на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници што биле осигурени 
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ка ј заедниците на здравственото осигурување на 
работниците, а кои според ОВОЈ закон спаѓаат во над-
лежност на Заедницата на воените осигуреници, та-
ка што преземањето на тие работи да биде заврше-
но најдоцна во рок од една година од денот на при-
менувањето на овој закон. 

Сојузниот секретар за народна одбрана поблис-
ку ги одредува начинот и роковите за преземање на 
работите од став 1 на ОВОЈ член. 

Член 37 
За нерешените барања, жалби и тужби во врска 

со остварување на правата од здравственото осигу-
рување на лицата кои до почетокот на применува-
њето на овој закон биле здравствено осигурени во 
рамките на заедниците на здравственото осигурува-
ње на работниците, поднесени до почетокот на при-
менувањето на овој закон, решаваат, според про-
писите важечки до тој ден, органите што се надлеж-
ни за решавање на такви барања, жалби и тужби 
поднесеш! од страна на осигуреници — работници 
односно од членови на нивните семејства. 

За барањата, жалбите и тужбите поднесени од 
лицата од став 1 на овој член од денот на прице-

- нувањето на овој закон до денот на преземањето на 
работите во смисла на член 36 од овој закон, во пог-
лед на надлежноста и постапката ќе се применуваат 
прописите на заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците кај која осигуреното лице ги 
користи правата од овој закон. 

Член 38 
Додека не се изврши преземање на работите 

според член 36 на овој закон, воените осигуреници 
— воени пензионери и членови на нивните семеј-
ства, кои до почетокот на применувањето на овој 
закон биле осигурени кај заедниците на здравстве-
ното осигурување на работниците, и понатаму ќе ги. 
користат правата од "Здравственото осигурување кај 
тие заедници, пропишани со овој закон. 

На заедниците на здравственото осигурување на 
работниците Заедницата на воените осигуреници ќе 
им ги надомести трошоците настанати во смисла на 
став 1 на овој член од почетокот на применувањето 
на овој закон. 

Член 39 
Во член 21 став 2, член 23 став 1 во првиот 

ред, член 24 во првиот ред, член 30 во уводната ре-
ченица, член 31 став 4. чл. 33 и 34, член 35 ст. 1, 3 и 
4, член 47 тав 1,. член 56 стЗв 1 точ. 2 и 5 и став 2, 
член 57, член 58 точ.1, 2 и 4, член 59 точка 1, член 

ст. 3 и 4, член 64 ст. 1 и 2, член 65 ст. 2 и 4, член 
66 и во член 76 ст. 1 и 2 зборовите: „воен осигуре-
ник" различно членувани се заменуваат со зборо-
вите: „воен осигуреник — активно воено "лице" со 
соодветно членување. 

Во член 31 став 5, член 32 с т . 1 и 2 и во член 
56 став 1 точка 3 зборовите: „воен осигуреник — 
жена" различно пленувани се заменуваат со збо-
ровите: „активно воено лице" со соодветно члену-
вање. 
/ 

Член 40 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) член 114 на Законот за пензиското и инвалид-

ското осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/72); 

2) Наредбата за формирање собранија на воени-
те осигуреници и за надлежноста на воените коман-
дни во врска со формирањето и работата на собра-

ниja и на Централниот совет на воените осигуре-
ници („Службени војни лист", бр. 13/72). 

Член 41 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1974 

година. 

907. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3 алинеја 4, а во врска со член 2 став 3 од 
Законот за Советот на федерацијата, Сојузната 
скупштина, на предлог од Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосттч-, 
Биј а, на седницата на Соборот на народите од 6 
декември 1973 година и на седницата на Општес^ве-
но-политичкиот собор од 6 декември 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ЧЛЕН 

НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се разрешува од должноста на член на Советов 

-на федерацијата Шоти Пал. 
Сојузна скупштина 

АС бр. 897 
7 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-политичкиот на Соборот на на-

собор, родите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

908. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
^ XXXVIII, во врска со член 26 од Законот за Сојуз-

ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува / 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА ВО-
ВЕДУВАЊЕ ПОЛОЖАЈ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И 
СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Одлуката за воведување положај советник 
на претседателот на Сојузниот извршен совет и со-
ветник на потпретседателот на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/73) престану-
ва да важи. 

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

Р. п. бр. 318 
6 декември 1973 година 

Белград 
' Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. р. 

9 0 9 . 

Врз основ-а на член 120 став 4 од Законот за 
сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТ-

НИ МЕСТА ЗА КОИ КОНКУРС 
НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

1. За раководните работни места конкурс не Ш 
задолжителен, и тоа: 
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1) за работното место директор на Сервисот за 
одржување на објектите за потребите на репре-
зентацијата на сојузбште органи; 

2) за работното место началник на Бирото на 
секретарот на Сојузниот извршен совет во Струч-
ните служби на Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 319 
6 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

910. 

Врз основа на член 36 став 3, во врска со член 
41 од Законот за девизно работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО 
КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Во Одлуката за височината на делот на амор-
тизацијата до кој организациите на здружениот 
труд можат да купуваат девизи за плаќање на оп-
рема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ", 
tip. 18/73) во точка 1 став 1 во уводната реченица по 
зборовите: „организациите на здружениот труд" се 
додаваат зборовите: „и банките". 

2. Во точка 2 по зборовите: „организациите на 
здружениот трз^д" се додаваат зборовите: „и бан-
ките". 

3. Во точка 3 став 1 по зборовите: „организаци-
јата на здружениот труд" се додаваат зборовите: 
„односно банката". 

4. Во точка 8 став 1 по зборовите: „организаци-
јата на здружениот труд" се додаваат зборовите: 
„односно банката". 

Во став 2 по зборовите: „во организацијата на 
здружениот труд" 'се додаваат зборовите: „односно 
во банката". 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п. бр. 320 
5 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

911. 

Врз основа на член 36, во врска со член 55 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ ОДРЕДЕНИ ТРОШОЦИ ВО СТРАНСТВО ОД 

СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Во Одлуката за плаќање одредени трошоци: 
во странство од страна на организациите на здру-

жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/72) 
во точка 1 по зборовите: „организациите на здру-
жениот труд" се додаваат зборовите: „и банките" 

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

Р. п. бр. 321 
5 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с, р. 

912. 

Врз основа на член 27 став 2 од, Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71) и член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), во врска со чл. 4, 5, 
15 и 16 од Општествениот договор за основите и 
мерилата за усогласување на личните доходи и на 
другите примања на функционерите што се имену-
ваат или назначуваат во сојузните органи и органи-
зации, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Личните доходи на функционерите што ги 
назначува Сојузниот извршен совет во сојузните 
органи на управата, во сојузните организации и во 
стручните служби на Сојузниот извршен совет се 
утврдуваат на начинот пропишан со оваа одлука. 

2. Средствата за зголемување на личните доходи 
на функционерите од точка 1 на оваа одлука во 
1973 година не можат да го минат износот од 
1,300.000 динари, што претставава 15% од шестме-
сечкиот износ на средствата за нивните лични до-
ходи пресметан врз основа на состојбата на 30 јуни 
1973 година. 

3 Средствата од точка 2 на оваа одлука ќе се 
користат за зголемување на личните доходи по ос-
нов на работното искуство, согласно со одредбите на 
член 5 од Општествениот договор за основите и 
мерилата за усогласување на личните доходи и на 
другите примања на функционерите што се имену-
ваат или назначуваат во сојузните органи и орга-
низации (во понатамошниот текст: Општествениот 
договор), а остатокот на средствата ќе се користи 
за зголемз^вање на личните доходи на име на по-
растот на трошоците на животот, и тоа во еднаков 
износ за секој функционер. 

4. Износот на личниот доход на функционерите 
од точка 1 на оваа одлука, утврден за соодветната 
функција пред 1 јули 1973 година, се зголемува на 
име на работното искуство изразено во признаен 
пензиски стаж, и тоа' 

— од 5 до 10 години стаж 1%, 
— над 10 до 15 години стаж 2%, 
— над 15 до 20 години стаж 4%, 
— над 20 до 25 години" стаж 6%, 
— над 25 до 30 години стаж 8%, 
— над 30 до 35 години стаж 10%, и 
— над 35 години стаж 12%, 
Процентот од став 1 на овој член се зголемува 

за 2% на жените-функционери што игагт од 25 до 
35 години пензиски стаж. 

5 Согласно со одредбите на член 15 од Општес-
твениот договор, месечниот износ на личниот доход 
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на функционерите утврден на начинот од точка 4 
на оваа одлука се зголемува на име на порастот на 
трошоците на животот за 300 динари месечно. 

6. Функционерите чиј сегашен личен доход е 
поголем од износот на личниот доход утврден за 
функцијата што' ја вршат, зголемен по основите од 
тон. 4 и 5 на оваа одлука, ќе го примаат личниот 
доход во досегашниот износ. 

7. До донесувањето на општиот акт за одреду-
вање на личните доходи врз основа на критериу-
мите од член 4 од Општествениот договор, личниот 
доход на функционерите што ќе се назначуваат во 
сојузните органи на управата, во сојузните органи-
зации и-во'Стручните служби на Сојузниот извр-
шен совет ќе се одредуваат врз основа на оваа од-
лука и заклучоците на Сојузниот извртен совет од 
11 март 1970 година, од 31 мај 1972 и од 21 март 1973 
година 

8. Личните доходи одредени врз основа на оваа 
одлука ќе се исплатуваат од 1 тули 1973 година. 

9. Решенијата за одредување на личните доходи 
и на другите примања на функционерите од точка 1 
на оваа одлука ги донесува Комисијата за кадровски 
и административни прашања на Сојузниот извршен 
совет 

10. Оваа одлука ќе се применува и на директо-
рот на Управата на зградите на сојузните органи, 
па директорот на Сервисот за одржување на об-
јектите за потребите на репрезентацијата на с о б -
ните органи и на директорот на Сервисот за адми-
нистративни и сметководствени работи па сојузните 
органи. 

11. Средствата за извршување на оваа одлука 
ќе се обезбедат од буџетската резерва на Буџетот 
на федерацијата за 1973 година. 

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

01 бр 1798 
21 ноемвои 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р, 

913. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 

- 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
представниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД КОНОПОВО И ЛЕНЕНО ВЛАКНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 октомври 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за производите од конопово и ле-
нено влакно: за конопово и ленено предиво, за ка-
нали, за јажиња, за гуртни, за ткаенини и за кон-
фекција, со тоа што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите затечени цени при постојните услови на про-
дажбата до 30%. 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1821/1 од 3 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Лола Рибар" 
— Оџаци, „Дунав" — Челарево, „ТИВ" — Брано-
ска Бања, „Мотвоз ин платно" — Гросупље, 
„У жари ја" — Босански Шамац, „Ужарија" — 
Апатип, Комбинат „Санитекс" — Крагујевац и 
„Будуќност" — Лесковац/ 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Кемо" - Љубљана, „Врварна" — Љубљана, 
„Технохемија" — Белград, „Ангротекстил" — 
Нови Сад, Земљорадничка задруга „Јелен-до" 
— Маслаќ Крсман, Земљорадничка задруга „Во-
ќар" — Чанак, „Таково" — Горњи Милановац, 
„Тканина" - Сомбор. „Метал — Импекс" — Туз-
ла, Градски магазин — Загреб. „Млиноопскрба" 
Загреб. Народне новине — Загреб, „Избор" -
Загреб „,Будуќност" — Лесковац. „Текстил" -
Белград, „Палир" — Белград, „Центропром" — 
Белград, „Астра" — Љубљана. „Агровојводииа" 
— Банка Паланка, „Подунавље" — Банка Па-
ланка, ,Инекс" — Косјериќ, Земљорадничка за-
друга — Горобиље и „Агрохемизација" — Скопје. 

914. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТКАЕ-
НИНИТЕ ОД ВЕШТАЧКА СВИЛА - ПОСТАВА И 
БРОКАТ ЗА ЈОРГАНИ (ИЗРАБОТЕНИ ОД РАЈОН-

-ПРЕДИВО И ОД АЦЕТАТ) 

1 Претставниците на , производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цеии за ткаенините од вештачка сви-
ла — постава и брокат за јоргани (изработени од 
рајон-предиво и од ацетат), со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени при 
постојните улови на продажбата, во просек до 10%, 
а според Ценовникот што е составен дел на спо-
годбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, с решение бр 1894/1 од 28 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Свила" -
— Марибор, Мариборска текстилна товарна -
Марибор, Вараждинска индустрија свиле, кон-
фекције и кишобрана — Вараждин,, Загребачка 
индустрија свиле — Загреб, „Свилана" — Осиек, 
„Сава Ковачевиќ" — Врбас, „Стеван Дукиќ" — 
Земун, Текстилни комбинат — Нови Сад, „Мо-
равка" — Пожаревац, „Крупањка" — Крупањ, 
„Принтекс" — Призрен, „Нонча Камишова" — 
Титов Велес и „Илинден" — Битола. 
Претставници на купузачите-потрошувачи? 
„Нишпромет" — Ниш, „Стотекс" - Кралево, 
„Стотекс" — Нови Сад, „Текстил" - Белград, 
„Ангротскстил" — Нови Сад, „Текстил" - Зре-
њании, „Нина-Везенина" — Марибор, „Робна 
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куќа „Београд" - Белград, „Беко" — Белград, 
,,Атекс" — Белград, ,,Јутозан" - Белград, ,Тек-
стил" — Љубљана, „Сараевотекстил" - Сараево, 
„Укус" — Белград, „Вутекс" — Вутѕовар, „Же-
лезничар" — Суботица, „Славонијатекстил" -
Осиек, „Текос" — Осиек, „Славонија" — Оеиек, 
„Тканина и прибор" — Загреб, „Текстилпромет" 
— Загреб, „Весна" — Загреб, „Велебит" - Кар-
ловац, .,Наменско" — Загреб, ,,Напријед" — Заг-
реб, „Спорт-Херуц" - Загреб, „Вартекс" - Ва-
раждин, „Одеја" — Шкофја Лока, „Новитет" — 
Нови Сад, „Славица" — Зрењанин и „Инекс-22 

' Децембар" - Белград. 

915. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците па про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ПРАВ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 24 септември 1073 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за PVC прав, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) РУС прав, емулзионен 
2) РУС прав, суспензионен 
3) РУС прав, кополимер 

7.850 Дин/тона 
7.536 Дин/тона 
8.415 Д и н а н а 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 807/1 од 27 ноември 
1973 годхша. 

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

Претставници на производителите: „Југови-
нил" — Капггел Шуќурац, и „Виолета" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Грмеч" — Белград. ,,Југопластика" - Сплит, 
„Цутинка" - Триљ ,,Кемопласт4' - Задао . Са-
ва" — Крањ, „Југовинил" — Сплит, и „ОХИС" 
— Скопје. 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за РУС ролетни, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

1) РУС ролетни: 
— во летви еднобоши 
— во летви повеќебојни 
— режани еднобојни 
— режани повеќебојни 
2) мини ролетни ДО 

87,60 Дин/т 2 

90,00 Дин/т 2 

97,60 Дин/т2 

100,00 Дин/т2 

10%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа ' спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за це.ни, со решение бр. 891/1 од 27 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Југовинил44 

— Каштел Шуќурац, „ Меѓу мурјец лет" — Ча-
ковец^ „Металопластика" — Вараждин, „Хојаа 

— Љубљана, „Инвапласт" — Удбина, „Кострој" 
— Словенске Коњице, „Полигалант" — Волни-
ца Драга и „Копитарна" — Севница. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Славонија" — Славонски Брод, „Марко Мила-
товиќ" - Зелина, „Полет" — Прелог, „Шума" 
— Загреб, „Јавор" — Белград, „Астра" - Љуб-
љана. „Грамекс" - Љубљана, „Мизарство" — 
Словенске Коњице и „Југопластика" — Сплит. 

916. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕША ЗА РУС 

РОЛЕТНИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на Ш ж к т в j m 1973 

917. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

СОЛНА КИСЕЛИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 јули 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за солна киселина, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни пени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат. и тоа за: 

1) солна киселина во балони 0,96 Дин/Kg 
2) солна киселина во цистерни 0Л6 Дин/Kg. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите оД точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 666/2 од 27 ноември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сита наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставници на производителите: „ОХИС" — 
Скопје, „ИНЦЕЛ" - Бања Лука, „ЗОРКА" Ша-
бан и Товарна кем,ичних изделков — Храсник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 ку-
пувачи-потрошувачи назначени во посебниот при-
лог кон спогодбата, кој се наоѓа во документацијата 
на Стопанската комора на Југославија. 

918. 
Врз основа на член 22 од Законот"'за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
представниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ТВРДИ 

РУС ЦЕВКИ - ОПШТИ ТЕХНИЧКИ НАМЕНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на И октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за тврди РУС цевки — општи 
технички намени, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, во просек за 27%, а 
според Ценовникот кој е составен дел на спогодбава. 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 892/1 од 27 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Југовинил" 
— Каштел Шуќурац, „Кемопласт" — Задар, „Це-
тинка" — Триљ и „Виолета" — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Дерма" — Загреб, „Технохемија" — Белград, 
„Југоплаетика" — Сплит, „Електрометал" — Бел-
град", „Фероелектро" — Сараево, „Електротех-
на" - Белград, „Кемобоја" — Загреб, „Астра" 
— Љубљана и „Ѓуро Салај" — Мостар. 

919. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
представниците на потрошувачите склучуваат 

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

БЕСТНО ВЛАКНО И АЗБЕСТНО БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 август 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за азбестно влакно и азбестно 
брашно, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при потајните услови на 
продажбата, и тоа за: 

— азбестно влакно од класата 74-К до 22% 
— азбестно влакно од класата 76-К до 9% 
т- азбестно влакно од другите класи до 24% 
— азбестно брашно до 24% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 159/2 од 6 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Корлаќе" — 
Брвеник на Ибру, „Босна-азбест" — Босанско 
Петрово Село и „Страгари-азбест" — Страгари. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Грмеч" — Белград—Земун, „Југоазбест" — Мла-
денова^ ,.Шамот" - Аранѓеловац, „ЕЛИНД" -
Валево, Хемијски комбинат — Загреб, „Донит" 
— Медводе, „ФИАЗ" — Прокупле, „Астра" — 
Љубљана, „Изолација" — Белград, „Ферос" -
Сребреница и Рудник лигнита — Белење. 

920. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и \ 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЛА-
БОКО СМРЗНАТИ И ЗА ДОРАБОТЕНИ МОРСКИ 

РИБИ 
\ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за длабоко смрзнати и за доработени 
морски риби, со тоа што производителските органи-
зации на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени при постојните ус-
лови на продажбата, најмногу за 6,4%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 17-633/2 од 4 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Адриа" — 
Задар и „Мирна" — Ровињ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Плава Лагуна" — Пореч, „Рибопромет" — За-
греб, ОУР Трговачке мреже - Ровињ и „Дела-
марис" — Изола. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ „ЖЕЛИМИР ГУРИЌ — ЖЕЉО'1 

ВО ПРЕЛОВО 

I. Катовиќ Омер, учител од Прелово, му пред-
ложи на Уставниот суд на Југославија да ја оцени 
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уставноста и законитоста на одредбите на чл. 21 и 
23 став 2 од Правилникот за распределба на лич--
ните доходи на работниците на Основното училиште 
„Желимир Гуриќ — Жељо" во Прелово, од 30 јуни 
1972 година, по кои исплатата на надоместокот за 
прекувремена работа за време на летниот учили-
шен распуст им се запира на учителите кои тој на-
доместок го примале во текот на целата училишна 
година. 

Во член 21 од Правилникот е пропишано дека 
учителите што во одделенија изведуваат одделенска 
настава „за работата во„( друго одделение им при-
паѓа правото на прекувремена работа", и тоа: „за 
водење на едно комбинирано одделение 150 динари, 
за водење на друго комбинирано одделение 550 ди-
нари и за водење на друго чисто одделение 450 ди-
нари". 

Според член 23 став 2 од Правилникот, наведе-
ниот надоместок „на наставниот персонал не му 
припаѓа преку летниот распуст". 

Со Решението У бр. 27/73 од 18 април 1973 го-
дина, Уставниот суд на Југославија поведе постапка 
само во поглед на одредбата ^на член 23 став 2 од 
Правилникот. 

И. Според член 74 од Основниот закон за ра-
ботните односи, кој врз основа на член 79 став 1 од 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд остана во сила, за време на го-
дишниот одмор на работникот му припаѓа надоме-
сток на личниот доход, чија височина не може да 
биде помала од просечната аконтација на неговиот 
личен доход за периодот што работната заедница-
та утврдува со општиот акт. Во аконтацијата на 
личниот доход што, во смисла на наведениот член, 
се зема како основица за пресметување и утврду-
вање на надоместокот на личниот доход за време 
на годишниот одмор на работникот, се засметуваат 
сите примања што работникот ги остварил по основ 
на работата и за работата во организацијата на 
здружениот труд, значи, и износите што работникот 
ги примал во вид на надоместок за прекувремената 
работа и за работата под отежнати услови, каква 
што е, инаку, работата на учителот во едно, две или 
повеќе комбинирани односно во две или повеќе чи-
сти училишни одделенија. 

Ова се однесува и на наставниот и воспитниот 
персонал во училиштата и во другите воспитни уста-
нови, кој, во смисла на важечките одредби на член 
67 став 1 од Основниот закон, годишниот одмор го 
користи за време на летниот училишен распуст и 
во траење не подолго од тој распуст. 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и 
член 247 од Уставот на СФРЈ и член 26 од Законот 
за Уставниот суд на Јурославија 

О д л у ч и 

1. Не е согласно со одредбите на член 74 од 
Основниот закон за работните односи пропишува-
њето на општиот акт на наставниот персонал во 
училиштата, за време на летниот училишен распуст 
во јули и август, личниот доход да им се исплатува 
во износ помал од износот што го примал во прет-
ходните 10 месеци на училишната година. "" 

2. Се поништува одредбата на член 23 став 2 
од Правилникот за распределба на личните доходи 
на работниците на Основното училиште „Желимир 
Ѓуриќ - Жељо" во Прелово, од 30 јуни 1972 година. 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
Ја донесе во следниот состав: претседател на Судот 
Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Ради-
вое Главиќ, д-р Александар Фира, Димо Кантарџи-
ски, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое 

Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Зем-
ља к. 

У бр. 27/73 
2 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р, 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА СТАТУТОТ И НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

I. Јовановски д-р Велимир, лекар во Медицинс-
киот центар во Косовска Митровица, со претстав-
ката од 12 октомври 1972 година му предложи на 
Уставниот суд на Југославија да ја оцени уставнос-
та и законитоста на одредбите на член 210 од Ста-
тутот и на член 31 став 2 од Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на работниците на Ме-
дицинскиот центар во Косовска Митровица. 

Во член 210 од Статутот е пропишано дека работ-
никот е должен да работи подолго од полното ра-
ботно време и кога работи: ,,на изработката на нор-
мативните акти чие донесување е врзано за рокови 
а не може да се изврши во редовното работно вре-
ме", „на изработката на завршната сметка", „на по-
писот на имотот", „во разни комисии ако од објектив-
ни причини комисиите не можат да работат за време 
на редовното работно време" и „кога е одреден за 
^дежурен". 

Според член 31 став 2 од Правилникот за рас-
пределба на личните доходи, работникот, пак, е 
должен по извршеното дежурство „да работи наред-
ниот ден (ако е тоа работен ден) до 12 часот". 

II. Според член 45 ст. 1 и 2 од Основниот закон 
за работните односи, кој врз основа на член 79 од 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд остана и понатаму во сила, работ-
никот е должен да работи подолго од полното ре-
довно работно време во случај на несреќа што ќе 
ја снајде организацијата на здружениот труд или 
непосредно и претстои и кога е неопходно започна-
тата работа да продолжи за да се заврши процесот 
ка работата чие запирање или прекинување би на-
несло значителна материјална штета или би го заг-
розило животот и здравјето на луѓето, односно со 
работата да се спречи расипувањето на суровините 
или материјалите или да се отстрани дефект на 
средствата за работа. 

Работата на донесувањето на нормативните ак-
ти, работата на изработката на завршната сметка, 
работата на пописот на имотот, работата во разни 
комисии и дежурството надвор од редовното работ-
но време, по својата природа и содржината, не мо-
жат да се сметаат како работи и ситуации кои спо-
ред член 45 ст. 1 и 2 на Основниот закон за работ-
ните односи можат да се воведат или да се наредат 
како работа подолга од полното работно време. Од-
редбите на член 45 ст. 1 и 2 од Основниот закон за 
работните односи се исклучок од регулирањето во 
член 23 став 1 од Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд - работното вре-
ме на работникот да не може да биде подолго од 42 
часа неделно, па надвор од ситуациите и работите 
што со тие одредби се опфатени и предвидени не 
може да се воведува или наредува работа подолга 
од полното работно време. 

Според член 26 од Законот за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд, на работ-
никот мора да му се обезбеди дневен одмор помеѓу 
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два работни дена едноподруго во траење од нај-
малку дванаесет часа непрекинато, како и неделен 
одмор во траење од најмалку дваесет и четири часа 
непрекинато, доколку во организациите на здруже-
ниот труд што вршат одредени дејности утврдени 
со закон не се утврди дневниот и неделниот одмор 
да се користат на друг начин во друг период. Член 
63 од Основниов закон за работните односи, кој врз 
основа на член 79 од Законот за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд остана и пона-
таму во сила, поблиску одредува кои работни орга-
низации користењето на дневниот и неделниот од-
мор можат со општ акт да го утврдат и на друг на-
чин, но и во таков случај ги обврза дека се должни 
на работникот да му обезбедат непрекинато двана-
есет часа дневен одмор и дваесет и четири часа 
неделен одмор, 

Меѓутоа, работникот кој по работата извршена 
во редовното работно време веднаш настапил на 
дежурство до почетокот на редовното работно време 
наредниот работен ден, па тој ден по завршеното 
дежурство продолжил редовно да' работи до 12 ча-
сот, објективно не е во можност да го користи пра-
вото на непрекинат дванаесетчасовен дневен одмор 
помеѓу два работни дена едноподруго, односно пра-
вото на дваесет и четиричасовен неделен одмор на 
крајот на работната недела. 

' Затоа, воведувањето на обврската работникот 
без прекин да продолжи со работа iia работното 
место и по дежурството што го извршил непосредно 
по полното работно време од претходниот ден, а 
Koja обврска е пропишана со одредбата на член 31 
став 2 од Правилникот за распределба на личните 
доходи, не е согласна со одредбата на член 26 од 
Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд односно со одредбата на член 63 
од Основниот закон за работните односи. 

III. Согласно на изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на 
СФРЈ и на член 26 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Случаите во кои организацијата на здруже-
ниот труд може да воведува работа подолга од пол-
ното работно време се точно одредени во член 45 од 
Основниот закон за работните односи, па органи-
зацијата на здружениот труд со својот општ акт 
не може да го проширува нивниот круг. 

На работникот во здравствената установа кој 
по редовното работно време ќе продолжи со дежур-
ство, мора да му се обезбеди непрекинат дванаесет-
часовен дневен одмор помеѓу два работни дена 
едноподруго и неделен одмор од најмалку дваесет 
и четири часа непрекинато. 

2. Се укинуваат одредбите на член 210 став 1 
точ. 7, 8, 9, И и 12 од Статутот на Медицинскиот 
центар во Косовска Митровица — пречистен текст, 
од 15 јули 1971 година и одредбата на член 31 став 2 
од Правилникот за распределба на личните доходи 
на работниците на Медицинскиот центар во Косов-
ска Митровипа од 26 мај 1972 година. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, Ра-
дивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Гуро Меденица, 
д-р^ Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ро-
миќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У. бр. 235/72 
23 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, 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 МАЛГАШКА РЕПУБЛИКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

МАЛГАШКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Иван Пелицон од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Малгашка Ре-
публика, со седиште во Наироби. 

II 
Се назначува 
Жика Радој ловиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Кенија, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
Малгашка Република, со седиште во Наироби. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 40 
21 ноември 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за Со-

јузн,иот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕ-
ТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ 
И ПРАВНИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За помошник-секретар на Секретаријатот,, за 
законодавни и правни реботи во Сојузниот извр-
шен совет се назначува Божидар Гиниќ, самостоен 
советник во тој Секретаријат. 

Б. бр. 95 
21 ноември 1973 година 

Белград ' 
Сојузен извршен совет 

- Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Котески Угрина Јонче; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Варналиев Ганчо Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсов Димитар Тодор, Арсовски Панов Благоја, 
Гешоски Петар инж. Никола, Хорват Табор инж. 
Ференц, Ивановски Јордан Стојче, Комненић Јо-
вана Ђорђе, Најденов Илија инж. Владимир, Нико-
лов Вангел инж. Ристо, Врховец Август Славко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Горгиев Јована Никола, Митровић Митра Ра-
домир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабунски Ђорги Љубинко. Чичулић Јулијана 
Витомир, Ђорђиевски Нађо Анђелко, Гјурић Борисав 
Богосав, Гајић Дестимир Драгомир, Ингилизов 
Димко Јордан. Јаневски Тодвр Александар. Јова-
нов Јован Ристо. Камењаров Димов Илија, Панов 
Никола Славе, Петров Трајко Миле, Стојановски 
Боце Борис, Тасев Ангелов Ђорги, Витавски Бер-
надо Фрањо, Зогај Сахита Идриз; 

— за заслуги- на делото ширење на братството 
и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јовановић Марка проф. д-р Милан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајановић Ћерима Алија, Андонов Петре 'Ангел, 
Арсовски Сокола Ристо, Барков Васил Кир!ако, 
Босилков Борис Трајче. Цветковски Стојан Мило-
рад, Данаилов Славко Стојан, Димовски Лазар То-
дор, Дограмаџиев Никола Благој, Ефремов Тодор 

Антоние, Гичев Страхил Борис, Хаџиристов Тодор 
Славчо, Ивановски Јанкула Борис, Ивановски 
Илија Тоде, Јанчев Ристо Милан?. Јорданов Тбдор 
Димитар, Јорданов Лазар ' Панче, Карагиров Цане 
Ђорђи, Латиновић Драгољуба Јово, Марковић Че-
де Српко, Перков Димар Богдан, Радиновски Ан-
дреја Јордан, Cakapog Јован Петре, Такашманова' 
Киро Невена, Трајковски Трајан Киро, Тумбов 
Димо Ђорђи, Здравкин Ангел Методи. 

Бр. 87 
29 јуни 1973. година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, ' 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА , 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за особени заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
за особени успеси во раководењето со воените еди-
ници, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ 
ВЕНЕЦ 

генералот-полковник Брајовић Вида Петар. 

Бр. 88 
2 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги на меѓусебното 
запознавање и зближување на народите на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Република Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Rosambert prof. Andr6. 

Бр. 89 
2 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Модиц Изидора Лев; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Доленц Карла Јоже, Гнидовец Франца Анте, 
Шегедин Ивана Јоже; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чернак Франца Иван, Ержен-Новак Франца 
Марија, Хрибар Карла Карел, Колман Игнаца 
Франц, Маркич Алојза Алојз, Оман Јанеза Јанко, 
Разтресен Јоже Антон. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авсец Павела Мартин, Белачич Вида Густав, 
Беиедичич-Градишар Франца Доротеја, Бобанович-
-Авгуштин Антона Драгомир, Борич-Пиковник Јо-
же Амалија, Долинар Петера Аница, Дворак Ан-
тона Марија, Фицко-Јанц Јожефа Агата, Госар-
-Штанцар Алојзија Зофија, Гробовшек Ивана Иван, 
Хрибар-Ханжич Матевжа Антонија, Јанц Франца 
Франц. Јесенко Јанеза Ангела, Јесеновец Гашпера 
Станко, Јуван Франца Богомир, Клеменц Јанеза 
Иван, Клеменц-Добрин Антона Мари!а, Клофутар 
Франца Карел, Кожељ-Зупан Луке Мира, Крапеж 
Антона Антон; 

Легат-Ланг Карола Вилма, Ломбар-Меглич Ма-
тије Павлина, Медич Иване Иван, Меглич Јакоба 
Кристина, Мерхар-Уде Јернеј а Матија, Мочник Јо-
же Јоже, Перчич Петера Виктор, Пичман Јоже 
Мартин, Поклар Франца Штевка, Радосављевић' 
Саве Бранко, Рупар-Кне Јанеза Катарина, Седеј Ја -
неза Иван, Седеј Јанеза Станко. Слапар-Овсенек 
Јожефа Драга, Шкерл Ивана Дамјан, Урбанц Јоже-
ф а Каролина, Ваљавец-Петернељ Антона Иванка, 
Вук Гашпера Јанез Заплотник-Кос Феликса Дани-
ца, Зупан-Грамц Алојза Матилда; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кушар Карла Карел, Розман Јожефа Јоже; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бенедичич Михаела Јоже, Омана Јанеза ,Јанез, 
Ротар Јоже Павел, Сајовић Јанеза Јанко, Теран 
Томажа Франц; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Музик Томажа Јожефа; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аљанчић Јоже Виктор, Бабин Јанеза Вероника, 

Венедик Франца Биљем, Чаден? Јанеза Ловро, Фран-
тар Петера Петер, Јакупчевић-Шилар Антона 
Францка, Јенко-Студен Антона Франчишка. Легат 
Алојза Хелена; Левичар-Стрле Ивана Ана, Лунар 
Јожефа Франчишка, Стритих-Розман Франца Да-
ница, Шмид-Рибникар Јожефа Марија, Узар-Чинч 
Алојза Ема, Заплотник Рајка Јоже, Зиблар-Же-
пич Јанеза Марија, Журан-Фрас Мирка Ангела. 

Бр. 90 
5 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги во 
развивањето и зацврстувањето на мирољубивата 
соработка и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Цар-
ството Иран -

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Karim—Pasha Bahadori, шеф на Секретаријатот 
на Нејзиното Царско Величество Шахбану на 
Иран; 

Ѕ. Shafa, заменик министер на Царскиот Двор; 
Akbar Darai, амбасадор; генерален директор на 

Министерството за надворешни работи. 

Бр. 91 
5 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— по повод сто и дваесетгодишнината на ра -
ботата, а за осебни заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ресавско-моравскиот јаглен базен „Рембас", Ре-
савица; 
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— за долгогодишната работа, а за особени за-
слуги во ширењето на просветата и културата и за 
особени успеси во образованието, воспитувањето и 
подготвувањето на многубројните генерации на 
млади за корисни членови на општеството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Основното училиште „Живадин Апостоловић", 
,Трстеник; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење .за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Костић Ристе проф. д-р Слободан, Пајић Душа-
на Милован, Софтић Суље Махмут, Вукашин Јова-
на Петар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Жнидер Блаже Емил; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ћоровић Бошка инж. Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Божиновић Векослава Надежда, Добевски Ва-
силка Коле, Драгутиновић Владимира Милован, 
Ђорђевић Милана Станоје, Ђурђевић Живорада 
Душан, Илић Ивана Данило, Јевремовић Радоша 
Витомир, Кадрић Милутина Миладин, Костић Ни-
коле Синиша, Маринковић Маринка Милорад, Ми-
лановић Драгомира Александар, Минић Милоја 
Драгомир. Станојевић Новчев Благоје, Степановић 
Душана Владимир, Стевић Чедомира Светислав, То-
доровић Велисава Радивоје. Вулић Богомира Бо-
жин, Зајикесковић Петра Милан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ђорђевић Дмитра Војислав, Радуловић Мирка 
Стојанче, Спасојевић Бранислава Благоје, Стевано-
вић Дз^шана Миљко. 

Бр. 92 
5 јули 1973 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— по повод педесетгодишнина та на работата, а 
за извонредни заслуги во развивањето и унапреду-
вањето на веслачкиот спорт и за значајни успеси 
постигнати на врвните меѓународни натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Весланиот сојуз на Југославија; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата1 

Малнарич Ивана Јоже; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лековић Драгутина Ананије; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод шеесетгодишнината на животот И 
долгогодишната револуционерна работа, а за особе-

, ни заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Рајковић Радисава Милош; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Шарац Боја Спасоје; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Градежното претпријатие „Помград", Сплит; 
— по повод сто" и дваесетгодишнината на рабо-

тата, а за особени заслуги во ширењето на просве-
тата и културата и за особени успеси во образова-
нието, воспитувањето и подготвувањето на многу-
бројните генерации на млади за корисни членови 
на општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „Петар Зрииски", Чабар; 

— по повод осумдесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги и успеси во стручното 
образование и воспитување на многубројните гене-
рации на млади за корисни членови на општеството 

Школскиот центар за образование т:а стручни 
кадри во стопанството, Славонски Брод; 1 
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— за особени заслуги и постигнати успеси на 
образованието и усовршувањето на работниците за-
послени во стопанските организации и вонстопан-
ските дејности 

Работничкото свеучилиште „Моша Пијаде", За-
греб; 

— за особени заслуги на заштитата и спасу-
вањето на човечките животи, општествениот и ли-
чен имот, со што и е сторен значаен придонес на 
социјалистичката заедница 

Доброволното противпожарно друштво, Маково; 
Доброволното противпожарно друштво — Тро-

гир; 
Доброволното противпожарно друштво, Жупања; 
— по повод педесетгодишиината на работата, а 

за особени заслуги на развивањето на спортот и со-
бирањето и воспитувањето на членството и симпати-
зерите на клубот во духот на прогресивните идеи, 
како и за придонесот во Народноослободителната 
борба 

Работничкиот фудбалски клуб „Змај", Макар-
е в ; 

— за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот живот на граѓаните 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Тажи Томе инж. Павле; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Калања Јована Петар, Микулка Фране д-р Јаро-

слав, Велдин Павла Павле; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дрпић Јосипа Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Тица Миливоја Бранислав; 
— за примерно залагање и постигнати успеси 

во работата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА. НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цавтатската музика, Цавтат; 
— за заслуги на заштитата и спасувањето на 

човечките животи, општествениот и личен имот, со 
што и е сторен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

Доброволното противпожарно друштво, Чабар; 
Доброволното противпожарно друштво, Церна; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 
Младинската работна бригада „Томо Витковиќ", 

БЈеловар; 
Младинската работна бригада „Братство-един-

ство, ћуприја; 
Младинската работна бригада „Глас Истре", 

Пула; 
— по повод шеесет и петгодишнината на ра-

ботата, а за заслуги во развивањето на спортот и 
на собирањето и воспитувањето на членството и 
симпатизерите на клубот во духот на прогресивни-
те идеи, како и за придонесот во Народноослободи-
телната борба 

Фудбалскиот клуб „Сегеста", Сисак; 
— по повод шеесетгодишниката на животот и 

долгогодишната револуционерна работа, а за особе-
ни заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Д ружић Николе Иво; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Брезовачки Вида Мато, Дим Михајла Јулије, 
Обад Мате Томо; 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Колић Ивана Драган, Пеј новић Ивице Младен, 
Поточњак Фрање Жељко; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати: успеси на 
образованието, оспособувањето и усовршувањето на 
работниците вработени во стопански организации и 
вопстопански дејности 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ - ' 

Работничкиот, универзитет „Кочо Рацин", 
Скопје; 

— за особени заслуги "на делото ширење на 
братството и единствово меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Тофовић — Липша Јосифа Ана; 
— за особени заслуги и постигнати" успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Александровски Илија Новица, Јаковлевски 
Симо Гавро, Јосифовски Аризон Негован, Јованов-
ски Глигорија Славе, Кастратовиќ Величко Мили-
сав, Кондарко Евтим Благој, Кричевски Митев Го-
га, Михајловски Тихомир Часлав; " 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Каланоски Танас Горѓи, Радевски Костов Јор-
дан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Д амј ановски Каранфил Живхѕо, Јовановски: 
Спиров Бранко, Младенов Павле Кирил, Николов 
Јосиф Занко, Стојанов Најдов Спасе; 
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—" за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Христовски Костов Александар, Јованова—Бе-

личкова Горѓи Риска, Јовчевска—Николова Трајко 
Марија; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод стоседумдесет и три годишнината 
на работата, а за особени заслуги во ширењето на 
просветата и културата и за успеси во образование-
то и воспитувањето во духот на братството и един-
ството на нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основното училиште „Народни хероји" Чан-
тавир; 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Лебл Адолфа д-р Арпад; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Еветовић Николе Војислав; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Узелац Добривоја Александар. 

Бр. 93 
6 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за извонредни успеси на работните луѓе, ра-
ботните организации и целокупното население на 
Скопје, на обновата и изградбата на своето со сти-
хија разрушено место и за заслуги за неговото 
претворање во нов, поубав и помодерен град 

d o ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

градот Скопје; 
— за извонредни заслуги во работата на отст-

ранувањето на тешките последици од земјотресот и 
за особени успеш во организирањето и раководе-
њето со обновата и изградбата на Скопје 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мицајков Гоше Мито, Попов Јорданов Благоја; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ,ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Антов Јорданов Методија, Горевски Трајко 
Горе; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ставрев Теодос Драгољуб; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБ-ЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цветковски Исака Ванчо, Игновски Димков Пав-
ле, Новаковски Методија Негре, Папц Ивана Томис-
лав, Стаменин Димитров Најдо-Орлов, Стојков Бош-
ка Трајко, Теговски Јована Васил, Тодоровски Јор-
дана Миле, Тодоровски Петра Нико, Унковски То-
дора Ванчо; 

за извонредни заслуги во работата на отстра-
нувањето на тешките последици од земјотресот и 
за особени успеси во работата на обновата и изград-
бата на ,Скопје 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Амитов Ћазима Мустафа, Дракулевски Вене 
Томе, Георгиевски Тоше Георги, Гогов Бориса Ниче, 
Ивановски Гаврилов Симон, Јордановски Андреј 
Коле, Китановски Милана Кочо, Кушевски Димитра 
Предраг, Муратовски Драгана Владимир, Перчук-
лиевски Ристе Јован, Поповски Климе Славе, Ристо-
манов Мите Благоја, Шакир Расима Мехмед, Трај-
ковски Тодора Славе; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јашари Садула Фуад. Керим Ибраима Муа-
рем, Поповски Методија Васил; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Арсовски Христов Душко, Арсовски Рафе Стра-

те, Атанасовски Сокола Јанакија, Бабунски Димка 
Љубомир, Белопета Ђоше Блажо, Черепналковски 
Софре Спасе. Ђурчиновски Тосима Драган, Џундев 
Ђорђие Петар, Франик-Маличкова Наће Панда, 
Илиевски Сотира Благоја. Ивановски Матев Тасе; 

Кецкаровски Лазара Ђорђи, Мемедовски Абду-
лов Џемаил, Мојсов Петра Кочо, Пандилов Стефана 
Др Никола, Павловски Трпе Борис, Седат Аки Вели, 
Сотировски Минов Боге, Стефановски Стрезе Ристо, 
Трајковски Ристе Јевто, Трендовски Мите Трајко, 
Василевски Илије Владимир, Зафировска-Митевс-
ка Андре Елица; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Димитровски Штерија Димитрије, Ђурковић 
Ђорђе Милија, Крстевски Митре Лазо, Омерагић 
Емаила Џафео^ Палчевеки Спасе Исаило, Спасовски 
Петра Киро, Шалваринов Атанаса Никола, Штерјов-
ски Ђорђи Симо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вилински Јосифа Благоја, Богатиновски Сте-
фана Петар, Цубалгески Трајка Јован, Христов Фи-
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липа Ђорђи, Иванов Богдана Цветко, Ивановски 
Александра Томислав, Јовановски Николе Алексан-
дар, Муровеки Тодева Ђорђи, Мустафа Авди Џев-
дет, Османов Искаил Ајри, Пакетчиев Ђорђи Алек-
сандар, Петровски Тасе Борче. Сејфула Касима 
Љутфи, Серафимовски Трпе Петар, Соколовска 
Рампе Спасија, Томовски Александра Драган; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацева-Мавић Ђуре Марица, Ајдар Изета Селим, 
Андоновски Коне Симеон, Андреев Димитра Ристо 
дипл. инж., Анђелковић-Цветковић Момира Рато-
м и р а , Ангелић-Пешевска Стојана Костадинка, Ан-
товски Атанаса Борис, Арсовски Ивана Тихо, Ата-
насовски Коле Стефан, Аврамовски Софре Кузман, 
Банишки Кирила Богдан, Бенедети Сетевре Албер-
то, Бисковски Стојана Флоро, Богдановски Јаћима 
Бранко, Божиновски Деониса Кирчо, Божиновски 
Димитра Томе, Бундевски Русе Крсто; 

Цветковски Бојка Александар. Чека Зене Ша-
бан, Чепреганов Васила Михаил Черваров Тодора 
Др Божидар, Даниловски Даме Тихомир, Давков Бла-
гоја Љубен, Дичев Бориса Иван, Димовски Трајче 
Игнат, Ефремова Јанка Јованка, Фериз Јусуфа Али, 
Фетау Фета Кемал, Гошев Николе Ђорђи, Грежлов-
ски Петра Ристо, Груев Ристе Владислав, Ивановски 
Митка Стојмен, Ивановски Бориса Тодор, Јовановс-
ки Веље Јован; 

Кадиевски Ефтимов Павле, Кирков Богдана Љу-
бомир, Костић Тодора Др Наце, Костова-Блажевека 
Тодора Слободанка, Крстевски Христе Јонче, Кру-
мев Саздова Димитар, Лазаревска-Јеина Милана 
Марија, Лазаревски Панка Саво, Макић Трифуна 
Славко, Матевски Луев Рудолф, Миланов Бориса 
Милан, Миронски Крсте Томо, Младеновски Угрина 
Младен, Наковски Санте Ангел, Николовски Михај-
ла Александар Николовски Васила Божин, Нико-
ловски Јосифа Младен; 

Папазовски Бориса Благоја, Леловски Алексан-
дра Димитар, Пирц Франца Јустина, Радетинац Иља-
за Хајро, Размов Ефтима Кирил, Ристовски Јована 
Петар, Савит Џемаила Ахмет, Савовски Марка Ан-
дон, Симоновски Лазара Никола, Ставревски Лазе 
Атанас, Стевевска Трифуна Ана, Стојановић Ми-
лојка Др Вујица. Стојановски Петка Димче, Стоја-
новски Трајче Доце, Тасевски Стојче Славко, Тео-
досиј евски Исе Ташко, Трајчевски Димитра Владис-
лав, Трајковски Ђорђи Благоја, Вељановски Крсте 
Велимир, Живковски Милутина Ђорђи; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

бислими Бислима Садри, Георгиевски Ламбе 
Коста, Јовановски Андре Милан, Костовски Тодора 
Александар, Куртај Таира Џемаил. Лазаровски То-
ме Душан, Левковски Трендафила Живко, Мемеди 
Бислима Фаик. Муљаки Авдула Мухарем, Николов 
Александоа Никола, Николовски Недана Владо, Па-
луровић Новице Момир. Рахмановски Санта Неби, 
Саздова Косте Даница, Тасевски Ефрема Илија, То-
доровски Тодоса Дончо, Зафировски Илије Стево. 

Бр. 98 
11 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Четврток:, 13 декември 1973 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
905. Закон за ратификација на Спогодбата по-

меѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Меѓународната аген-
ција за атомска енергија за примена на 
гаранциите во врска со Договорот за не-
ширење на нуклеарното оружје — — 1905 

906. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за здравственото осигурување на во-
ените осигуреници — — — — — — 1992 

907. Одлука за разрешување од должност на 
член на Советот на федерацијата — — 1996 

908. Одлука за ставање вон сила Одлуката за 
воведувње положај советник на претсе-
дателот на Сојузниот извршен совет и со-
ветник на потпретседателот на Сојузниот 
извршен совет — — — — — — — 1996 

909. Одлука за одредување на раководните ра-
ботни места за кои конкурс не е задол-
жителен — — — — — — — — — 1996 

910. Одлука за дополненија на Одлуката за 
височината на делот на амортизацијата до 
кој организациите на здружениот труд 
можат да купуваат девизи за плаќање 
на опрема и резервни делови — — — 1997 

911. Одлука за доплнение на Одлуката за пла-
ќање одредени трошоци во странство од 

^ ^ страна на организациите на здружениот 
ТРУД — — — — — — — — — 1997 
Одлука за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги назначува Со-
јузниот извршен совет — — — — — 1997 

913. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите од конопово и ленено 
влакно — — — — — — — — — 1998 

914. Спогодба за промена на затечените цени 
за ткаенините од вештачка свила — по-
става и брокат за јоргани (изработени од 
рајон-предиво и од ацетат) — — — — 1998 

915. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС прав — — — — — — — — 1999 

916. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС ролетни — — — — — 1999 

917. Спогодба за промена на затечените цени 
за солна киселина — — — — — — 1999 

918. Спогодба за промена на затечените цени 
за тврди РУС цевки — општи технички 
намени — — — — — — — — — 2000 

919. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестно влакно и азбестно брашно — 2000 

920. Спогодба за промена на затечените цени 
за длабоко смрзнати и за доработени 
морски риби — — — — — — — 2000 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Правилникот за распределба на лич-
ните доходи на работниците на Основното 
училиште „Желимир Ѓуриќ — Жељо" во 
Прелово — — — — — — — — — 2000 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Статутот и на Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на работни-
ците на Медицинскиот центар во Косов-
ска Митровица — — — — — — — 2001 

Укази — — — — — —- — — — — 2002 
Назначувања и разрешувања — — — — 2002 
Одликувања — — — — — — — — — 2003 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 


