
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски одвоено хрмтскосрв-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-60^21943 БРОЈ 33 ГОД. XLIII 

451. 

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 
во врска со член 70 став 1 од Деловникот за работа на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни-
цата одржана на 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Претседателството на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, за период од 
една година, почнувајќи од 16 мај 1987 година, се избира и 
прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од СР 
Македонија и досегашен потпретседател Лазар Мојсов. 

О. бр. 6 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Синан Хасани, с. р. 

г . 
452. 

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 
во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работа на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни-
цата одржана на 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Претседателството на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, за период 
од една година, почнувајќи од 16 мај 1987 година, се изби-
ра и прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од 
СР Босна и Херцеговина Хамдија Поздерац. 

О. бр. 7 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Синан Хасани, с. р. 

453. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
БРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОД-

СТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-

конот за привремена забрана на располагањето со оп-
штествени средства за нестопански и ^производствена 
инвестиции во 1987 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1987 го-
дина. 

П бр. 700 
15 мај 1987 година 
Белград 

4 Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕ-

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располагањето 

со општествени средства за нестопански и ^производ-
ствени инвестиции во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/87) во член 2 точка 2 по зборот: „референ-
дум“ се додаваат зборовите: „и други форми на лично из-
јаснување на граѓаните“. 

Член 2 
Во член 5 точка 4 зборовите: „автоматизација на 

платниот промет во Службата на општественото книго-
водство“ се заменуваат со зборовите: „автоматска обра-
ботка на податоците“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 
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454. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕ-

ЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 14 мај 1987 година. 

П бр. 699 
14 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН 
СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Законот за превозот во меѓународниот патен сооб-

раќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80), во член 2 став 
1 зборот: „превоз“ се заменува со зборот: „транзит“. 

Член 2 
Член 15 се менува и гласи: 
„Превозникот е должен билетите за возење да ги про-

дава преку автобуската станица и други посебно организи-
рани продажни места (туристички агенции, туристички 
бироа, деловници и сл.). 

Обврската од став 1 на овој член не се однесува на ме-
ѓународниот линиски превоз на патници воспоставен врз 
основа на меѓународен договор за сообраќај во погранич-
ното подрачје. 

На барање од превозникот, за превоз во погранично-
то подрачје кој не е воспоставен врз основа на меѓунаро-
ден договор за сообраќајот во тоа подрачје, сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските може да го ослободи превозникот од должноста 
од став 1 на овој член, по претходно прибавено мислење 
од надлежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина преку чија територија се врши превозот.". 

Член 3 
Во член 19 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Ако линискиот превоз има сезонски карактер, реше-

нието од став 4 на овој член ќе се донесе по истекот на ед-
на година од денот на запирањето на превозот.". 

Член 4 
Во член 23 по зборовите: „оригиналот на дозволата 

од член 10 на овој закон“ се додаваат запирка и зборовите: 
„или нејзината копија што ја заверил сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.". 

Член 5 
Членот 26 се менува и гласи: 
„За оправданоста на барањето на домашниот превоз-

ник за издавање на дозволата од член 10 на овој закон, со-

јузниот орган на управата надлежен за работи на сообра-
ќајот и врските ќе побара мислење од надлежниот орган 
во републиката односно во автономната покраина на чија 
територија со возниот ред е предвидено качување односно 
слегување на патници, и од Стопанската комора на Југо-
славија.". 

Член 6 
Во член 32 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Дозволите од став 1 на овој член ги издава сојузниот 

орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските.". 

Член 7 
Во член 35 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако 

бројот на странски дозволи за определена земја суштес-
твено отстапува од потребите за превоз на предмети, со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на сообра-
ќајот и врските може да пропише посебни критериуми, 
постапка и начин на распределба на дозволите за таа зем-
ја.". 

Член 8 
Членот 39 се менува и гласи: 
„Вкупниот број (контингент) на дозволи за вонлинис-

ки превоз на предмети помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и други држави, дозволи за 
транзит на предмети и дозволи за превоз на предмети за 
трети земји и од трети земји, како и рокот на важењето на 
одделни дозволи ги утврдува сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските, по прибаве-
но мислење од надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина, и од Стопанската комора на Ју-
гославија.". 

Член 9 
Во член 40 став 1 се додава нова точка 13, која гласи: 
„13) за превоз со приклучно возило во група возила 

што ја сочинуваат моторно возило на домашен превозник 
и странско приклучно возило;". 

Досегашната точка 13 станува точка 14. 

Член 10 
Членот, 43 се брише, 

Член 11 
Во член 50 став 1 зборот: „товарни“ се заменува со 

зборот: „стопански“, а по зборот: „превозот“ се додаваат 
зборовите: „на патници односно“. 

Член 12 
По член 54 се додава нов меѓунаслов и нов член, кои 

гласат: 
„Va. ЗАКУП НА СТРАНСКО ВОЗИЛО 

Член 54а 
Домашен превозник може да користи закупено стран-

ско возило за меѓународен превоз на патници и предмети 
врз основа на дозвола за користење на закупено странско 
возило, која, на негово барање, може да ја издаде сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските. 

Пред донесувањето на одлука за издавање на дозво-
лата од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските ќе побара 
мислење од надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина и од Стопанската комора на Југо-
славија за оправданоста на издавањето на таква дозвола.". 

Член 13 
Во член 55 став 1 зборовите: „40 на овој закон“ се за-

менуваат со зборовите: „40 став 1 точ. 1 до 12 и 14 на овој 
закон“. 
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Член 14 
Во член 57 став 2 зборовите: „член 43" се заменуваат 

со зборовите: „член 54а". 

Член 15 
Во член 61 став 2 зборовите: „чл. 10, 32 и 45" се заме-

нуваат со зборовите: „чл. 10, 32, 37, 45 и 52". 

Член 16 
Во член 67 став 1 бројот: „30.000" се заменува со бро-

јот: „1.000.000", а бројот: „1.000.000" - со бројот: 
„10.000.000.". 

Во став 2 бројот: „3.000" се заменува со бројот: 
„100.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „500.000". 

Член 17 
Во член 68 став 1 бројот: „10.000" се заменува со бро-

јот: „50.000", а бројот: „100.000" - со бројот: „1.000.000". 
Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„10.000", а бројот „15.000" - со бројот: „150.000". 

Член 18 
Во член 69 став 1 бројот: „5.000" се заменува со.бро-

јот: „25.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 
Се додава нова точка 8, која гласи: 
„8) ако не му достави на сојузниот орган на управата 

надлежен за работи на сообраќајот и врските писмен из-
вештај за бројот на искористените дозволи според видот 
на превозот по одделни земји, гранични премини и корис-
ници на дозволи по републики и автономни покраини 
(член 36).". 

Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000", а бројот: „10.000" - со бројот: „100.000". 

Член 19 
Во член 70 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-

јот: „25.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 
Точка 3 се менува и гласи: 
„3) ако без дозвола врши . меѓународен вонлиниски 

превоз на патници кој може да се врши само со дозвола 
(член 32);". 

Се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) ако без дозвола врши меѓународен линиски пре-

воз на предмети (член 45).". 
Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

„5.000", а бројот: „10.000" - со бројот: „100.000". 

Член 20 
Во член 71 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-

јот: „25.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 
Во точка 3 зборовите: „на предмети“ се бришат. 
Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

„5.000", а бројот: „10.000" - со бројот: „100.000". 

Член 21 
Во член 72 бројот: „3.000" се заменува со бројот: 

„15.000", а бројот: „15.000" - со бројот: „150.000". 

Член 22 
Во чл. 28, 29, 35, 36, 41 и 49 зборовите: „Општото 

здружение на сообраќајот на Југославија“ се заменуваат 
со зборовите: „Стопанската комора на Југославија“ на си-
те места, во соодветната членувана форма. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

455. 

Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1987 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија се избира марјан Рожич, 
делегат во СОЈУЗНИОТ собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 226 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на на СОЈУЗНИОТ собор, 

републиките и покраините, Милка 
Никола Филнповиќ, с. р. Такева-Григориевнќ, с. р. 

456. 
Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на предлог о Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1987 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се избира м-р Живан 
Марељ, делегат во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 233 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на на СОЈУЗНИОТ Собор, 

републиките и покраините, Милка 
Никола Филиповци, с. р. Такева-Григориевиќ, с. р. 
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457. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1987 година, и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 
мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија има еден потпретседател. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 233/1 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 

републиките и покраините, Милка 
Никола Филиповиќ, с. р. Такева-Григориевиќ, с. р. 

458. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Соборот на републиките и покраи-

ните на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се избира Драшко Поповиќ, делегат 
во Соборот на републиките и покраините на Собранието 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 229 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

459. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ^ ' С О Б Р А Н И Е Т О 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Соборот на републиките и по-

краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се избира Марко Матковиќ, деле-
гат во Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 230 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

460. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Сојузниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија се из-
бира Омер Курпејовиќ, делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 227 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Враидечиќ, с. р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

461. 
Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Сојузниот собор на Собранието 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
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избира Рамо Алихан 
Собранието на СФРЈ. 

I, делегат во Сојузниот собор на 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 228 
15 мај 1987 година 
Белград , 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

462. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1987 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Уставниот суд на Југославија се из-

бира д-р Александар Фира, судија на Уставниот суд на Ју-
гославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 238 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечнќ, с. р. -

Потпретседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка 
Такева-Григориевиќ, с. р. 

II 
Управниот одбор на Фондот за унапредување на ли-

ковната уметност „Моша Пијаде“ го сочинуваат следните 
членови што ги избраа собранијата на републиките однос-
но собранијата на автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина: 
1. Борислав Алексиќ, академски сликар од Сараево; 
2. Исмар Муезиновик, академски сликар од Сараево; 

од Социјалистичка Република Црна Гора: ^ 
1. Драган Радовановиќ, историчар на уметноста; 
2. Слободан Словиниќ, академски сликар; 

од Социјалистичка Република Хрватска: 
1. Дамир Грубиќ, кустос во Штросмаеровата галерија 

и ликовен критичар; 
2. Ѓуро Седер, професор и декан на Академијата на 

ликовните уметности во Загреб; 

од Социјалистичка Република Македонија: 
1. Боро Митриќевски, вајар; 
2. Трајче Николовски, ликовен уметник; 

од Социјалистичка Република Словенија: 
1. Звест Аполонио, академски сликар од Порторож; 
2. Јуре Микуж, историчар на уметноста од Љубљана; 

од Социјалистичка Република Србија: 
1. Нандор Глид, ректор на Универзитетот на умет-

ностите во Белград; . 
2. Славољуб Станковиќ, претседател на Здружението 

на ликовните уметници на Србија и претседател на Соју-
зот на здруженијата на ликовните уметници на Југослави-
ја; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 
1. Мусли Мулиќи, редовен професор на Факултетот 

на уметностите во Приштина; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина: 
1. Здравко Мандиќ, директор на Галеријата на слики 

„Ечка" во Зрењанин. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 232 
15 мај 1987 година 
Белград 

463. 
Врз основа на член 288 точка 21 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на 
ликовната уметност „Моша Пијаде“,, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1987 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 
мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИ-
КОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“ И ЗА ОБЈА-

ВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

I 
За претседател на Управниот одбор на Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се 
именува Славољуб Станковиќ, претседател на Здружение-
то на ликовните уметници на Србија, претседател на Соју-
зот на здруженијата на ликовните уметници на Југослави-
ја и член на Управниот одбор на Фондот за унапредување 
на ликовната уметност „Моша Пијаде“. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпредседател 
на Соборот на 

републиките и покраините, 
Никола Филиповнќ, с. р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ Собор, 

Милка 
Такева-Грнгориевиќ, с. р. 

464. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 
1987 година и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 15 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО 
За претставник на Собранието на СФРЈ во Советот 

на Институтот за меѓународна политика и стопанство се 
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избира д-р Миран Мејаќ, делегат во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 231 
15 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 

републиките и покраините, Милка 
Никола Филиповиќ, с. р. Такева-Григориевнќ, с. р. 

465. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА МЛЕКО ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната ,цена за млеко за 1987 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86) во точка 7 
зборовите: „1 јули“ се заменуваат со зборовите: „16 мај“. 

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

Е. п. бр. 141 
14 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

466. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЧАНИ СТОКИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Клинци за забивање со пиштол. 
Клинци со навој JUS М.В4.220 

2. Клинци за забивање со пиштол. 
Клинци со навој и нарецкано стебло JUSM.B4.221 

3. Клинци за забивање со пиштол. 
Клинци со дупка во главата JUS М.В4.224 

4. Клинци за забивање со пиштол. 
Клинци со дупка во главата и со нарецка- ' 
но стебло JUS М.В4.225 

5. Клинци за забивање со пиштол. 
Воѓици за клинци JUS G.E9.220 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
вијчани стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67) 

6. Технички прописи за изработка и 
испорака на клинци за забивање со пиш-
тол JUS М.В4.210 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ви-
јци и навртки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/68). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/84 
31 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

467. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈКИ 
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 
ВОЗИЛА, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ВОЗИЛА И САМООДНИ 

РАБОТНИ МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за спојки на моторни возила, моторни и при-
клучни возила, земјоделски возила и Самоодни работни 
машини кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Спојки за моторни возила, тракто-
ри и Самоодни работни машини. Термини 
и дефиниции JUS M.N3.320 

2. Моторни и приклучни возила, зем-
јоделски возила и Самоодни работни ма-
шини. Кочење. Номенклатура, термини и 
дефиниции JUS M.N4.810 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
спојки на моторни возила, моторни и приклучни возила, 
земјоделски машини и Самоодни работни машини што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегување,то на 
овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/54 
11 февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
. на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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JUS 2.Ѕ3.232 

JUS Z.S3.233 

468. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА 

ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за возила за внатрешен транспорт кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1. Возила за внатрешен транспорт. 
Самоодни возила. Технички услови за без-
бедност JUS2.S3.210 

2. Возила за внатрешен транспорт. 
Самоодни возила. Симболи за командни 
уреди JUS2.S3.211 

3. Возила за внатрешен транспорт. 
Влечни возила. Дефиниција и номинална 
сила JUSZ.S3.217 

4. Возила за внатрешен транспорт. 
Контрола и поправка на вилушки во ек-
сплоатација на виљушкарите 

5. Возила за внатрешен транспорт. 
Челни виљушкари. Стабилност. Основни 
испитувања 

6. Возила за внатрешен транспорт. 
Виљушкари со поместлив уред за дигање 
или со поместлива виљушка и виљушкари 
со виљушка помеѓу надолжните носачи. 
Испитување на стабилност 

7. Возила за внатрешен транспорт. 
Виљушкари со прекрнвни виљушки и воз-
ила со платформи за високо дигање. Ис-
питување на стабилноста “ 

8. Возила за внатрешен транспорт. 
Возила што работат во специјални услови 
за слагање, со уред за дигање со наклон 
напред. Испитување на стабилноста 

9. Возила за внатрешен транспорт. 
Возила со високо дигање и со место за 
возачот. Штитник на возачот. Технички 
услови и испитувања 

10. Самоодни возила за внатрешен 
транспорт. Барања за механичка отпор-
ност на елементи на работните кочници -

И. Самоодни возила за внатрешен 
транспорт. Возила со високо дигање, со 
ниско дигање и без дигање. Капацитет на 
кочење 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
возила за внатрешен транспор што ќе се произведат од- . 
носно увезат од денот на влегувањето на овој правилник 
во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Решението за југословенскиот стап 
дард за испитувањето стабилноста на виљушкарите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/67). 

Член 5 
Овој правилни!: влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на' објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/55 
И февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

JUS Z.S3.234 

JUS 2.Ѕ3.235 

JUS 2.ЅЗ. 239 

JUS Z.S3.241 
% 

JUS Z.S3.250 

JUS Z.S3.251 

469. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТ-

КА НА ПОДАТОЦИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за обработка на податоци кои ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1. Обработка на податоци. Единици 
за внесување на податоци. Тастатура со 47 
Хастери за словенечко и хрватскосрпско 
латинично писмо JUSI.K1.002 

2. Обработка на податоци. Единици 
за внесување на податоци. Тастатура со 47 
тастери за српскохрватско кирилично 
писмо JUS I.K1.003 

3. Обработка на податоци. Единици 
за внесување на податоци. Тастатура со 47 
тастери за македонско кирилично писмо JUS I.K1.004 

4. Обработка на податоци. Единици 
за внесување на податоци. Тастатура со 47 
тастери за збир на меѓународни знаци - JUSI.K1.009 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на об-
работка на податоци од денот на влегувањето на овој пра-
вилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1989 го-

дина. 
Бр. 07-93/56 
11 февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

470. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИ-

ДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пестициди кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 
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1. Пестициди. Родентициди. Вооби-
чаени називи, хемиски називи и синоними JUS Н.Р0.009 

2. Испитување на пестицидите. Дити-
окарбамати. Определување на содржина-
та на активната супстанција JUS Н.Р8.062. 

Член 2 
Југословенските стандарди ед член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-93/53 
11 февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

471. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБЕЗБЕДУ-

ВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за обезбедување на квалитетот кои ги имаат 
следните називи и ознакии: 

1. Обезбедување на квалитетот. Тер-
мини и дефиниции JUS А.КО. 001 

2. Управување со квалитетот и стан-
дарди од областа на управувањето со ква-
литетот и обезбедувањето на квалитетот. 
Упатствр за избор и користење - JUS А.К1 010 

3. Елементи за управувањето со ква-
литетот и елементи на системите на ква-
литетот JUS А.К1.011 

4. Системи на квалитетот. Модел за 
обезбедување на квалитетот во фазите на 
конструирањето (развојот, производство-
то, вградувањето и сервисирањето) JUSA.K1.012 

5. Системи на квалитетот. Модел за 
обезбедување на квалитетот во фазите на 
производството и вградувањето JUS А.К1. 013 

6. Системи на квалитетот. Модел за 
обезбедување на квалитетот во фазите на 
завршната контрола и испитувањето JUS А.К1.014 

Член 2. 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

Член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/82 
30 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

472. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за 

здравствената исправност за животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78 и 58/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ И МЕТОДИТЕ 

ЗА ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА НА ВОДАТА ЗА 
ПИЕЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на зема-

ње мостри и методите на бактерилошки, вирусолошки, би-
олошки, паразитолошки, физички, физичко-хемиски, хе-
миски и радиолошки анализи и суперанализи на водата за 
пиење. 

И. ЗЕМАЊЕ МОСТРИ 

Член 2 
Мостри на вода за бактериолошка анализа се земаат 

во чисти стаклени шишиња со зафатнина од 250 ml и 1000 
ml, претходно стерилизирани во сув стерилизатор на тем-
пература од 433-453 К (160-1800С) во траење од еден час 
или во автоклав на 394 К (1210С) во траење од 15 минут, 
претходно затворени со стаклени, пластични или гумени 
затиначи преку кои се ставени капички од алуминиумска 
фолија. Во шишиња за земање хлорирана вода со зафатни-
на од 250 ml пред стерилизација се ставаат 0,15 ml, а во 
шишиња од 1000 ml 0,6 ml 5% раствор на натриум-тиосул-
фат (КагЅгОз) заради редукција на'хлорот. 

Мостри на вода за бактериолошка анализа можат да 
се земат и во пластични шишиња за еднократна употреба, 
кои претходно се стерилизирани со етилен оксид или со 
радијации. 

При земањето мостри на вода од водоводот, славина-
та се оладува со пламен од лабораториска ламба или со 
пламен од вата натопена во денатуриран алкохол (или до-
бро се избришува со вата натопена во 70% денатуриран 
етил-алкохол) и се пушта водата да тече три до пет мину-
ти. Кога шишето ќе се наполни до 3/4 од зафатнината, се 
затвора внимателно со затинач, се враќа заштитната ка-
пичка и се врзува со канап. 

Мостри на вода од копани бунари, резервоари и цис-
терни се земаат со помош на посебна опрема (шишиња за 
длабинско земање на мостри) или со шише оптоварено со 

,тег, од длабочина од 50 cm под површината на водата. 
Мострите на вода се транспортираат во разладни 

уреди и се донесуваат во лабораторија најдоцна 6 часови 
по земањето. 

Мострите на вода што ќе се засеат во рок од еден час 
од земањето не мораат да се транспортираат во ладилник. 

: .Примените мостри веднаш се засејуваат волаборато-
рија, во спротивност, мораат да се држат во фрижидер на 
температура од 277 К (40С). Така чуваните мостри мораат 
да се засеат во рок од 12 часови. 

Мострите на вода, која на теренот е обработена со 
методата мембран-филтер и веќе засеана на подлога, се 
транспортираат без разладни уреди. Ако надворшената 
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температура е повисока од 298 К (25UC) а транспортот 
трае подолго од два часа, потребно е да се обезбеди разла-
ден уред. 

Член 3 
Мострите на вода за вирусолошка анализа се земаат 

во пластични садови од 10 I кои претходно Се стерилизи-
рани со етилен оксид или со радијации. Во разладни уреди 
.се доставуваат во лабораторијата во рок од шест часови, 
но не подолго од 12 часови. Прегледот во лабораторијата 
се врши веднаш, во спротивност, мострите се центрифуги-
раат, полетуваат и се чуват смрзнати до засејувањето. 

Член 4 
Мострите на вода за утврдување на присуството на 

планктони се земаат со планктонска мрежа' N025 и со ши-
ше за длабинско земање на мостри со зафатнино од 100 
ml. За анализа на фауната од дното се земаат седименти со 
Екманов багер од неистечни базени и од крајбрежниот ре-
гион на истечни води, а со Петерсонов багер и од поголе-
ми речни системи. По просејувањето низ сито со големина 
на порите 0,5 cm, материјалот се пренесува во пластични 
тегли до 0,25-1 1. Фауната на планинските водотеци се со-
бира со Сарберова мрежа и директно се става во пластич-
ни садови. 

Член 5 ^ 
Мостри на вода за физичко-хемиска и паразитолошка 

анализа се земаат во хемиски чиста, добро измиено стак-
лено шише или во шише од хемиски инертна пластика од 
најмалку еден литар, ако се работи основна или прошире-
на анализа односно анализа според Прилозите I и II што 
се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов 
составен дел. За изработка на периодични и други анализи 
со поголем број состојки мостри на вода се земаат во ко-
личина од најмалку пет литри. За определување на неста-
билните параметри се земаат и мостри во одвоени садови 
и се конзервираат според аналитичката метода. Пред зе-
мањето на мострата, водата од славината се пушта да те-
че три до пет минути, а потоа шишето се измива најмалку 
трипати со водата што треба да се прегледа. При полне-
њето на шишето се остава мал простор од 10 до 25 ml, а 
потоа шишето добро се затвора. Ако контактот со возду-
хот предизвика промени во концентрацијата или во карак-
теристиките на состојките што треба да се определат ши-
шето се полнат до врвот. 

За определување на фенолни супстанции мостра на 
вода се зема во чисто стаклено шише од еден литар и вед-
наш се донесува во лабораторија, во спротивно, на хлори-
рана вода и Се додава феросулфат или натриум арсенит и 
се конзервира со закиселување на рН 4 со фосфорна кисел-
нина со метил-оранж и со додавање на 1 g бакар-сулфат, а 
на нехлорирана бакар-сулфат и фосфорна киселина. 

За определување на цијаниди мостра на вода се зема 
во пластично шише од еден литар и се забазува со NaOH 
до рН 12. За определување на минерални масла мостра на 
вода се зема во чисто стаклено шише од најмалку еден ли-
тар со стаклен затинач, измиено во хромсулфурна кисели-
на, исушено и исплакнато со CCU или со фреон 113. 

За другите состојки, средства за конзервирање се до-
даваат според прилогот број И. 

При земањето мостри на вода, на местото на земање-
то задолжително се мери температурата на водата и се оп-
ределуваат органолептичките својства, а нестабилните со-
единенија се конзервираат. 

Мострите на вода истиот ден се доставуваат во лабо-
ра ѓорија и, по правило, веднаш се земаат во обработка, во 
спротивно мострите мораат да се конзервираат и чуваат 
во разладен уред на температура од 277 К (4 0С). 

Член 6 
За радиолошка анализа се земаат најмалку три литри 

вода во чист стаклен Или пластичен сад и во рок од пет де-
на се доставувати во лабораторија. 

Член 7 
На шишето за земање мостри се става налепница со 

следните податоци: назив на објектот од кој е земена мос-

трата, место и датум. На мострите на вода за бактерилош-
ка и вирусолошка анализа задолжително се става и часот 
на земање на мострата и проверката на резидуален хлор. 

Кога тоа го бараат посебни околности, мострата на 
вода може да се достави и под шифра, но мора да се назна-
чи кој вид на анализа се бара во согласност со прописот за 
хигиенската исправност На водата за пиење. 

Ако во налогот не се назначи која анализа се бара ќе 
се изврши Само основна анализа на водата. 

III. МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ И СУПЕРА-
,КАЛИЗИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

Член 8 
Бактерилошка, вируСолошка, биолока и паразито-

лошка анализа на водата за пиење се вршат според Мето-
дите што се дадени во прилогот III, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Физичка, физичко-хемска и хемиска анализа на вода-
та за пиење се врши според методите дадени во прилогот 
I, кој е отпечатен кон овој правилник и прететвува негов 
составен дел. 

Хемиска анализа на водата за пиење се врши според 
методите што се дадени во Прилогот V кој е отпечатен 
кон овој Правилник и претставува негов составен дел. 

Член 9 
Здравствената организација и друга овластена орга-

низација на здружен труд која врши анализа на водата за 
пиење мора да ги исполнува условите во поглед на кадри-
те и мора да има соодветни уреди и опрема, лабораторис-
ки прибор за вршење на анализа според методите проши-
шани со овој правилник и соодветни простории за работа. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

rta објавувањето во „Службен Лист на СФРЈ“. 
Бр. 3495/2-85 
6 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

Прилог I 

ЗАФАТНИНА НА МОСТРАТА ПОТРЕБНА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОСОБИНИ ИЛИ СОСТОЈКИ 

ВО ВОДАТА 

Физичко-хемиски Зафатнина на 
испитувања мострата, tiol 

Боја и миризба6 100 - 500 
Електролптичка спроводливост6 100 
Матност6 100 - 1000 
рН, електрохемиски8 100 
Радиоактивност - 3000 - 5000 
Температура6 протечно 

Хемиски испитувања 
Растворени гасови: 
Амонијак, NHJ 500 
Хлор,8 слободен Ch 200 
Кислород,8 Ог 500 - 1000 
Сулфурдиоксид,в слободен SCb 100 
ЈеглендиоксиД,8 слободен СОг 200 
Водород,8 Њ 1000 
Водород-сулфид,8 ЊЅ 500 

Зафатнина 
Други состојки: на мострата8, 

ml 
Азот, органски 500-1000 
Амини, испарливи во филмски слој 500-1000 
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Детерџенти 
Фенолнн соединенија 
Хемиска потрошувачка на кислород, 
дихрометна метода 
Хидразин8 

Хлор, вкупен резидуален Ch (опфате-
ни o c i Hoci, и њ а , NHCh) 
Материи што се екстрахираат со рас-
творувачи 
Микроорганизми 
рН, колориметриски 
Полифосфати 
Потрошувачка на хлор 
Силикати 
Суспендиран^ материи 
Тврдост 
Јеглендиоксид, вкупен СОг (опфатени 
СОз2-, НСОз и слободни) 
Масла (растворлив во јаглен-тетрах-
лорид, или 1,1,2-трихлор-трифлуоре-
тан) 

Катјони: 

Алуминиум, A1 (III) 
Амониум, NH4 
Антимон, Sb (III) до Sb (V) 
Арсен, As (III)-до As (V) 
Бакар, Си (II) , 
Барнум, Ва (II) 
Цинк, Zn (II) 
Железо11, Fe (И) и Fe (III) 
Хром, Сг (III) до Сг (VI) 
Кадмиум, Cd (II) 
Калај, Sn (II) и Sn (IV) 
Калциум, Са (II) 
Калиум, К (I) 
Магнезиум, Mg (II) 

1000-5000 
800-4000 

100-200 
50-100 

200 
1000-25000 

250-1000 
10-20 
100-200 
2000-4000 
50-1000 
50-1000 
50-100 

200 

1000-5000 

Зафатнина 
на мострата3, 

ml 
100- 1000 
500 
100- 1000 
100- 1000 
200 - 4000 
100 - 1000 
100 - 1000 
100- 1000 
100- 1000 
100 - 1000 
100- 1000 
100- 1000 
100 - 1000 
100 - 1000 

Манган, Мп (И) до Mn (VI) 100 - 1000 
Натриум, Na (I) 100 - 1000 
Никел, Ni (II) 100 - 1000 
Олово, Pb (II) 100 -4000 
Сребро, Ag (I) 100 - 1000 
Стронциум, Ѕг (И) 100 - 1000 
Жива, Hg (I) и Hg (II) 100 - 1000 

Анјони: 
Бикарбонати, НСОз" 100 -200 
Бромиди, Вг 100 
Цијаниди, CN" 500 - 1000 
Флуориди, F" 200 
Фосфати, орто, РО4—, НРО4- -ЊР04-Х 50- 100 
Хидроксиди, ОН" 50- 100 
Хлориди, С1" 100 - 200 
Јодиди, Ј" 100 
Карбонати СОз" - 100 -200 
Нитрати, NO3- - 10- 100 

Анјони: 

Нитрити, NO2" 
Сулфати, ЅО4" “ 
Сулфидив Ѕ-", НЅ-
Сулфити8, ЅОз" -

Зафатнина 
на мострата8, 

ml 
50 - 100 
100 - 1000 
100 - 500 
50 - 100 

Зафатнините дадени во оваа табела се препоручуваат ка-
ко ориентациони за неопходна количина на мостра за 
одделни анализи. Точната зафатнина што се зема ќ од-
говара на пропишаната зафатнина во стандардните ме-
тоди за таа анализа. 
Аликвотот може да се користи за други определувања. 
Мостри со нестабилни параметри мозЈсат да се земат во 
одвоени садови кои се полнат до врвот, и се конзервира-
ат како што е пропишано, со обезбедување од кое и да е 
влијание. 

Прилог II 

УСЛОВИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ВОДАТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРИРОДАТА НА ПАРАМЕТАРОТ ШТО СЕ ОП-
РЕДЕЛУВА И ОД ПРИМЕНЕТАТА МЕТОДА 

Конзервирање на мострите треба да се изведе непосредно по нивното земање. Во зависност од карактерот на 
одделни состојки, често не е потребно мострата да се конзервира, а понекогаш тоа е задолжително. Наведените постап-
ки на конзервирање на мострите можат да се применуваат само при работа според усвоените методи за анализа на мос-
трите на вода. Другите услови при земањето на мостри (начинот на подготвување на садови, специјални постапки и 
друго), се дадени одделно при описот на методите за изведување на анализи и воопштено во Правилникот за начинот на 
земање мостри и методите за лабораториска анализа на водата за пиење. 

Параметар Количина на средствата за конзервирање 
по литар вода Рок за изведување на анализата 

1 

ЛИСТА III 
Температура 
Миризба 
Вкус 
Матност 
Боја 
рН-вредност 
Вкупен остаток по исправу-
вање 
Суспендирани супстанции 
Потрашувачка на КМп04 

Потрошувачка на К2СГ2О7 
(НРК) 
Електро л птичка 
спроводливост 
Кислород Ог 

Не е дозволено 
Не е дозволено 
Не е дозволено 
Не е дозволено 
Чување на 277,16 К (40С) 
Не е дозволено 
Не е дозволено 
(Види ја постапката) 
Не е дозволено 
а) Чување при 276,16 - 277,16 К (3-40С) 
б) 2 ml Н2ЅО4 (1 : 2) па 100 ml мостра 
Њ Ѕ О д д о р Н ^ 

Не е дозволено 

Види ја постапката 

Веднаш при земање на мострата 
Најдоцна за два часа 
Најдоцна за два часа 
Што побрза, истиот ден 
За 24 часа 
За 24 часа 
Најдоцна по три дена при чување на 276, 
16 - 277,16 К (3-40С) 
Најдоцна за 24 часа 
Најдоцна за 24 часа 
Најдоцна за 24 часа 
Најдоцна за 24 часа 

Веднаш по земањето на мострата 

Види ја постапката 
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1 2 ' 3 

Алкалитет Не е дозволено Најдоцна за 24 часа, со тоа што шишето 
да биде наполнето до затиначот и да се 
чува на околу 277,16 К (40С) 

ЛИСТА IV 
Алуминиум^ МЕТОДА А: Најдоцна два часа по земањето на мое-Алуминиум^ 

а) Непотребно N трата 
б) Види ја постапката Како кај МЕТОДАТА А 
МЕТОДА Б: 
а) Како кај МЕТОДАТА А 
б) НКОз или НС1 до Р Н ^ Што побрзо 

Амонијак и амониум МЕТОДИ А-Д: 
Непосредно по земањето на мострата а) Не се конзервира Непосредно по земањето на мострата 

б) Да се чува на 276,16-277,16 К (3-40С) Истиот ден 
в) 1 ml конц. Н2ЅО4 Во рок од 24 часа при чување на 276,16 

-277,16 К (3-40С) 
Антимон МЕТОДИ А и Б: 

НС1 до рН ^ 2 (за вкупен Sb) Не е ограничен 
Арсен МЕТОДА А: Арсен 

За вкупен As: конц. 
HNO3 
до Р Н ^ 
МЕТОДА Б: 
Н С 1 Д О Р Н ^ 
(За вкупен As) 

Што побрзо 

Азбест Не се конзервира 
г Азот-вкупен а) 1ml конц. ЊЅ04 Најдоцна за 24 часа 

б) 2-4 ml CHCb Најдоцна за 24 часа 
Бакар“^ МЕТОДИ А-Г: 

конц. НС1 до рН 4 и 2 ml во вишок Не е ограничен 
Бариум 2ml конц. НС1 Не е ограничен 
Берилиум за вкупен ВЕ:,кони. H N O 3 до Р Н ^ 

(ВИДИ ја постапката) - -

Борати^ МЕТОДИ А и Б: 
Не се конзервира 

Што побрзо 

Бромиди МЕТОДИ А-В: 
Не се конзервира 

Што побрзо 

Цијаниди МЕТОДИ А и Б: 
NaOH до рН 12, со чување на околу 
277,16 К (40С) 
(Види ја постапката) 

Најдоцна за 24 часа 

Цинк МЕТОДИ А и Б: 
За вкупен Zn: конц. НС1 или Н2ЅО4 до 
Р Н ^ ; 
(Види ја постапката за изведување на ме-
тодата) 

Не е ограничен 

МЕТОДА Ц: Не е ограничен 
За вкупниот Zn: конц. HNOa до р Н ^ 
(Види ја постапката) 

Детергенти^ АНЈОНАКТИВНИ Детергенти^ 
МЕТОДА А: 

Што побрзо кони. ЊЅ04 до р Н ^ ИЛИ 2-4 ml CHCb Што побрзо 
МЕТОДА Б: 

Што побрзо 5 ml 1%-тен раствор на HgCh Што побрзо 
НЕЈОНОГЕНИ: 
Како кај МЕТОДА Б Што побрзо 

Феноли МЕТОДА А: 
а) при концентрација на фенолот над 100 
mg/1 не треба да се конзервира; чување 

Што побрзо при 276,16-277,16 К (3-40С) Што побрзо 
6) при концентрација на фенолот под 100 Види ја постапката 
mg/1 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА Б: 7 дена при чување на 277,16 К (40С) 

- (Види ја постапката) 
Флуориди МЕТОДИ А-В: 

Не се конзервира: 
Што побрзо (Види ја постапката) Што побрзо 
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Фосфати 

Формалдехид 

Железо“ 

Хидразин 

Хлор-диоксид, С10г 
Хлор, резидуален 

Хлориди 
Хром“ 

Јод иди 

Кадмиум" 

Калциум 

Калиум^ 
Кобалт 

Магнезиум 

Манган“ 

Минерални масла“1' 

Молибден 

Натриум“1 

Никл 

МЕТОДИ А-В: 
За вкупните фосфати не се конзервира 
За одделни видови фосфати: 
а) Не се конзервира 
б) 40 mg HgCh: 
чување при 277,16 К (4ПС) 
Не се конзервира 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА А:, 
а) Вкупно Fe: 40 ml НС1 
(Види ја постапката) 
б) Различни форми на Fe 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА Б: 
За вкупното Fe: 40 ml НС1 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА В: 
За вкупно Fe: конц. HNO3 до р Н ^ 
Конц. НС1 до рН ^ 2 
(Види ја постапката) 
Не е дозволено 
Не е дозволено 
(Види ја постапката) 
Не се конзервира 
МЕТОДА А: 
За вкупните количини на одделни форми 
на 
Сг (III) или Сг (VI): HNOa до р Н ^ 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА Б: 
Конц. НС1 до р Н ^ 
(Вкупен Сг) 
Не се конзервира; 
чување при 3-40С 
МЕТОДИ А-Ц: 
За вкупниот Cd: конц. HNO3 до р Н ^ 
(Види ја постапката) 
МЕТОДИ А и Ц: 
За вкупни Са: конц. HNO3 до р Н ^ 
(Види ја постапката) 
Не се конзервира 
МЕТОДА А: 
За вкупниот Со: конц. HNO3 до р Н ^ 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА Б: 
Како А само НС1 
МЕТОДА А: 
За вкупниот Mg: конц. HNO3 до р Н ^ 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА Б: 
Конц. НС1 д о р Н ^ ; 
(вкупен Mg) 
МЕТОДИ А и Б: 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА А: 
а) не се конзервира 
(Види ја постапката) 
б) H2S04(1:L) д о р Н - 2 
МЕТОДА А: 
За вкупниот Mo: HNO3 до р Н ^ ; 
(Види ја постапката) 
Не се конзервира: 
(Види ја постапката) 
МЕТОДИ А и Б: 
За вкупниот Ni конц. HNO3 до р Н О 
(Види ја постапката) 

Што побрзо 

Веднаш по земањето на мострите 

Што побрзо 

Веднаш по земањето на мострите 
Не е ограничен 

Веднаш по земањето на мострата 

Не е ограничен 

Не е ограничен 
Чување на 277,16 К (40С) 
Што побрзо 
Веднаш по земањето на мострата 
Веднаш по земањето на мострата 

Не е ограничен 
Не е ограничен 

Што побрзо 

Не е ограничен 

Што побрзо 
Што побрзо 
Не е ограничен 

Не е ограничен 

Види ја постапката 

Непосредно по земањето на мострата 

Што побрзо 

Не е ограничен 

Што побрзо 

Не е ограничен 
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Нитрати 

Ннтрнти 

Олово 

Органохлорни соедине,нија 

Органски јаглерод 

Озон 
.Селен“ 

Силикати^ 

Сребро 

Скроб и шеќери 
Сулфати 

Сулфнди 

Сулфити 
Сулфурводород 
Тиоцијанати 
Јагленоводороди ароматич-
ни 
Ванадиум 

Жива“ 

МЕТОДА А: 
а) не се конзервира 
б) 1 ml заситен раствор на HgCh 
МЕТОДА Б: 
а) не се конзервира 
б) 1 ml конц. Н2ЅО4 
МЕТОДА В: 
Не се конзервира 
МЕТОДА А: 
а) Не се конзервира 
б) 1 ml заситен раствор на HgCb 
в) Чување на 3-4 0С 
МЕТОДА Б: а) и в) како МЕТОДА А 
б) 5 ml CHCh 
(Види ја постапката) 
МЕТОДИ А-В: 
За вкупното Pb: конц. H N O I 
до р Н ^ 
(Види ја постапката) 
МЕТОДА Д: 
За вкупно Pb: кони. НС1 до р Н ^ 
(ВИДИ ја постапката) 
Да се чува на 276,16-277,16 К (3-4 fC) 
(ВИДИ ја постапката) 
Да се чува на 276,16-277,16 К (3-4 'С) 
(ВИДИ ја постапката) 
Не е дозволено 
МЕТОДА А: 
Кони. ЊР04 до p H ^ 1-2 
МЕТОДИ Б-Ц: 
Кони. H N O J ДО Р Н ^ ; 
(ВИДИ ја постапката) 
МЕТОДИ А И Б: 
Не се конзервира 
(Види ја постапката) 
МЕТОДИ А и Б: 
За вкупнр Ag: конц. H N O J ДО Р Н ^ 
(Види ја постапката) 
Да се чува при 276,16-277,16 К (3-4 вС) 
МЕТОДИ А-Л: 
а) Не се конзервира 
б) Чување на 276,16-277,16 К (3-4 9С) 
в) 2-4 ml CHCh 
МЕТОДА Б: 
Конц. НС1 д о р Н ^ 
МЕТОДА А: 
4 капки 1 М раствор 
Zn ( С Њ С О О Ј 2 + NaOH 
до рН 7-8 (на 100 ml) 
(Види ја постапката) 
Не се конзервира 
Види „Сулфиди" 
Не се конзервира 
Чување на 276,16-277,16 К (3-4 9С) 

МЕТОДИ А и В: 
Кони. НС1 до р Н ^ 2 
(ВИДИ ја постапката) 
МЕТОДА Б: 
Не е дозволено 
МЕТОДА А: 
За вкупната Hg: кони. H N O J до Р Н ^ 
(ВИДИ ја постапката) “ 

ИСТИОТ д е н 
До две недели 

Истиот ден 
Истиот ден 

Истиот ден 
Најдоцна за два часа 

До две недели 
Истиот ден 
а) и в) како МЕТОДА А 

Не е ограничен 

Не е ограничен 

Што побрзо 

Непосредно по земање на мострата 

Што побрзо 
Мострата да се земе во полиетиленско 
шише 

Не е ограничен 

Во текот на 24 часа 

Што побрзо 
Што, побрзо 
Не е ограничен 
Не е ограничен 

Мострата да се земе во посебно шише 
кое веќе содржи Zn (СНзСОО)а 

Што побрзо 

Што побрзо 

Во текот на 24 часа 
Во текот на 24 часа 

Не е ограничен 

Што побрзо I 
До 38 дена при чување во стаклено шише 
и,до 13 дена при чување во полиетилен-
ско шише 

0 При наборот на садот за мострата мора да се води сметка да биде можно цедење на оваа супстанца од ѕидовите на садот. , 
и Можна е адсорпција на супстанцата на ѕидовите на садот. Конзервирање со додавање киселина на мострите сои покрај другото содржат имјан иди е можно 

само со посебна обработка на мострата. 
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МЕТОДИ ЗА БАКТЕРИОЛОШКИ, ВИРУСОЛОШКИ, БИОЛОШКИ И ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 
НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

ВИД (ГРУПА) НА БАКТЕРИИ МЕТОДИ НА ИСПИТИВАЊЕ 

1 2 

1. Вкупни колиформни бактерии 
(УК) 

2. Колиформни бактерии од фекално 
потекло (ФК) 

3. Вкупен број на аеробни мезофил-
ни бактерии во единица ml 

4. Стрептококи од фекално потекло 
(ФС) 

5. Протеус видови 

6. Сулфиторедуцирачки клостридии 
(СРКЛ) 

7. Псеудомонас-аеругиноза 

8. Салмонели 

9. Шигели 

10. Ентеровируси 

11. Бактериофаги 

12. Цревни протозои (Entamoeba his-
tolytica, Entamoeba coli, Lamblia 
intestinalis), 
Crevni helminti i nivni razvojni for-
mii (jajca, larvi) 

13. Биолошки индикатори 

14. Феругинози 

- Определување на најверојатниот број (MPN) у 100 ml во LAP или Ме Con-
key. Потврден и завршен оглед со идентификација на колиформните бакте-
рии, или 
- Определување на бројот во 100 ml со мембран филтер со методата на 
(MF) на ENDO, Е. М; Б. или на друга подлога со лактоза. Идентификација 
како за MPN. 
Инкубација на примарните подлоги 310,16 К (37 0С), 24-48h. 

- MPN се определува на подлогата Ме Conkey, со идентификација ФК. Ин-
кубација на примарните подлоги на 316,16 - 317,16 К (43-44 0С), 

или 
- Определување на бројот во 100 ml МФ на Ме Conkey агар. Инкубација на 
316,16 - 317,16 К (43-44 0С), 24h. 
Идентификација како за MPN. 
- Засејување на еден ml децимални разредувања во хранлив агар и броење 
на израснатите колонии. Инкубација 310,16 К (37 0С), 48h. 
- Определување на MPN во 100 ml во бујон со NaN3 (натриум-азид) со по-
тврден оглед на агар за стрептокок и со каталаза тест и со идентификација 
според потреба 

или 
- Определување на бројот на МФ во 100 ml на агар за стрептокок. 
Потврден и завршен тест како претходниот, инкубација на 310,16 К (37 0С). 
- Од епрувети за MPN за колиформи да се пресее културата на атар подло-
га со лактоза. Идентификација на сомнителните колонии со биохемиски тес-
тови и со фенил фенил аланин тест. 
Инкубација 31Q,16 К (37 0С). 
- Определување на бројот на црни колонии во сулфитен агар во 100 ml во-
да; потврден оглед - супкултура на црните колонии на крвен атар во аероб-
ни и анаеробни услови при 310,16 К (37 0С), 24h. Идентификација на клос-
тридиите според потреба. 
- MPN на LAP во 100 ml. 
Потврден оглед на King А подлога на 315,16 К (42 0С), 24 часа. Докажувај 
на пиоцианин со хлороформ 

или 
- МФ на King А подлога, инкубација 315,15 К (42 0С) 48 часа. Потврден 
лед: тест со хлороформ или и други тестови за идентификација. 
- МФ, 1000-2000 ml мостра, мембраната се сече, се става во селективен 
или во два селективна бујона и на селективна агар-подлога (ЅЅ, бизмут-суЅ 
фити). Инкубација на 310,16 К (37 0С) и 316,16 К (43 0С). 
- МФ, 1000-2000 ml мостра, мембраната се сече и се става во бујон GN за 
збогатување и на селективен агар: ксилоза-лизин-деоксихолат или ЅЅ. Инку-
бација на 310,16 К (37 0С). 
- Концентрирање со филтрација, флокулација или центрифугирање, а потоа 
идентификација. 
- Утврдувањето се врши на примарна култура на ќелии од бубрегот на мај-
мун или на хуман ембрионалнен бубрег со додаток на хранлива подлога. 
- Инфективна единица на вирусот се определува со титрацијом на вирусот 
со методата на плакови или со методата TCID 50 на истите култури. 
- Инактивација на 100 ml мостри на вода на 333,16 К (60 0С), со умножува-
ње на фарот во хранлив бујон со осетлив сој (Е. coli, Sh. flexner). 
Докажување на фагот со методата на плак со осетлив сој. 

Концентрирање со филтрација на мембрана, микроскопско испитувале, тест 
за испитување на патогеноста. 

- Одредување на паразити, како и на планктонски и бентални организми се 
врши со помош на постојните клучеви за определување на растителни и 
животински видови, а утврдување на степенот на сапробност врз основа на 
сапробниот индекс според методата на Pantel-Btick. 

- Со методата на таложење на стаклена плочка со микроскопска идентифи-
кација или културелно на собна температура. 

Ј I 

) 
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Прилог IV 

М Е Т О Д И 
ЗА ФИЗИЧКО, ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И ХЕМИСКИ 

ПРЕГЛЕД НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

Хемиски супстанции Методи на испит ивање 

Физички, физичко-хе-
мнски показатели Методи на испитување 

1. Температура 

2. Миризба 

3. Вкус 

4. Матност 

5. Боја 

6. рН - вредност 

7. Вкупен остаток по 
испарување на 
378,16 К (1050С) 

8. Суспендирани 
цврсти супстан-
ции на 378,16 К 
(1050С) 

9. Потрошувачка на 
калиум-перманга-
нат 

10. Хемиска потрошу-
вачка на кислород 
(НРК) од К2СГ2О7 

11. Електролитичка 
спроводливост (цЅ 
cm"1) при 293,16 К 

i (200С) 
12. Заситеност со киев 

род на 293,16 К 
(200С), во % 

Со термометри со поделоци од 
0,1 степен 
Органолептички на собна тем-
пература од 298,16 К (250С) и 
на температура од 313,16 К 
(400С) 
Органолептички на ладно, на 
285,16 К (120С) и на собна тем-
пература од 298,16 К (250С) 
Турбидиметриски со силикат-
ном земја 
Нефелометриски според стан-
дарден формазински полимер 
Колориметриски со помош на 
Pt-Co скала 
Колориметриски со компара-
тор 
Електрохемиски 
Колориметриски 
Гравиметриски 

Гравиметриски 

Со варње во текот на 10 min во 
кисела средина со КМп04-со-
титрација според Ktibel-Tie-
mann 
Титриметриски 

Кондуктометриски 

Титриметриски според Winkler 
so Јон-селективна електрода 

Прилог V 

МЕТОДИ ЗА ХЕМИСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДАТА ЗА 
ПИЕЊЕ 

Хемиски супстанции Методи на испитивање 

1. Алуминиум 

2. Амонијак 

"3. Антимон 

4. Арсен 

5. Азбест (број влак-
на) 

Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Спектрофотометриски 
Спектрофотометриски со Nesle-
rov реагенс (по дестилација) 
Спектрофотометриски со Nesle-
rov реагенс (без дестилација) 
Спектрофотометриски со фено-
лат-хипохлорит 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски (преку хидриди) 
Поларографски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски (преку хидриди) 
Спектрофотометриски со среб-
ро-диетил-дитиокарбамат 
Електронска микроскопија 

6. Азот според Kjel-
dahl 
7. Бакар 

8. Бариум 

9. Берилиум 

10. Бор 

11. Цијаниди 

12. Цинк t 

13. Детергенти: 
- анјонски 
- нејоногени 

14. Феноли 

15. Флуориди 

16. Фосфати 
(орто- и поли-) 

17. Железо 

18. Хлор, резидуален 

19. Хлориди 

20. Хром (VI, III) 

21. Кадмиум 

Титриметриски или спектрофо-
тометриски со Neslerov реагенс 
Спектрофотометриски со нео-
купроин (за ниски и високи 
концентрации) 
Спектрофотометриски со куп-
ретол 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Со анода ,,stripping" волтамет-
рија 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Спектрофотометриски со кар-
минска киселина 
Спектрофотометриски со курку-
мин 
Спектрофотометриски со пири-
дин и барбитурна киселина 
со Јон-селективна електрода 
Спектрофотометриски со цинк 
(за ниски и повисоки концен-
трации) 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Со анодна ,,stripping" волтамет-
рија 
Спектрофотометриски со мети-
ленско сино 
Спектрофотометриски-модифи-
цирана Wickbold метода 
Спектрофотометриски со 
4-аминоантипирин 
Гаснохроматографски 
Течнохроматографски 
Спектрофотометриски со 
SPADNS реагенс 
Спектрофотометриски со цир-
кон-оксихлорид и ализарин 
Со Јон-селективна електрода 
Спектрофотометриски со амо-
ниум-молибдат и аскорбинска 
киселина 
Спектрофотометриски со амо-
ниум-молибдат при аминоре-
дукција 
Спектрофотометриски со о-фе-
нантролин 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Колориметриски со тиоцијанат 
СпектрофотометрИски со дие-
тил р-фенилен-диамин(ОРО) 
Колориметриски со о-толидин 
и натриум-арсенит 
Со метода со о-толидин (терен-
ска) 
Меркуриметриска титрација 
Аргентометриска титрацаија 
Колориметриски со Fe(III)-joH 
и тиоцијанат 
Со Јон-селективна електрода 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Спектрофотометриски со дифе-
нилкарбазид 
Поларографски 
Атомско^апсорпционо спектро-
фотометриски 
Поларографски 
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22. Калциум, 

23. Калиум 

24. Кобалт 

25. Магнезиум 

26. Манган 

27. Минерални маслак 

28. Молибден 

29. Натриум 

30. Никел 
31. Нитрати 

32. Нитрити 

33. Олово 

34. Органохлорни со-
единенија (освен 
пестициди, РСВ, 
РСТ) 

35. Пестициди 

36. Полиакриламид 

37. Полициклични 
ароматични јагле-
роди 

38. ПолихлорИрани 
бифенили и трифе-
нили 

39. Селен 

40. Силикати 

Со комплексометриска титра-
ција 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Пламенофотометриски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Атомско-апсорпционо електро-
фотометриски 
Поларографски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Со комплексометриСка титра-
ција 
Спектрофотометриски преку 
перманганати 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Поларографски 
Инфрацрвено спектрофотомет-
риски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски (при екстракција 
на хелати) 
Пламенофотометриски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Спектрофотометриски со на-
триум-диетил-дитиокарбамат 
Спектрофотометриски со на-
триум-салицилат 
Колориметриски са бруцин Со 
ултравирлетова метода 
Спектрофотометриски со алфа-
-нафтил-амин и сулфанилна ки-
селина 
Спектрофотометриски со индол 
Спектрофотометриски со дити-
зон 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски (со екстракција 
на хелати) 
Беспламено атомско-апсорцио-
но спектрофотометриски 
Поларографски 
Гаснохроматографски 
Течнохроматографски 

Гаснохроматографски 
Течнохроматографски 
Спектрофотометриски со Nesle-
rov реагенс 
Апсорпционо-фотометриски со 
помош на калциумкарбонат 
Флуоросцентно-спектроскопски 
Гаснохроматографски 
Течнохроматографски со по-
мош на висок притисок 
Масеноспектрометриски 
Гаснохроматографски-масено-

спектрометриски 

Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Спектрофотометриски со о-фе-
нилен-диамин 
Спектрофотометриски со амо-
ниум-молибдат 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 

41. Сребро 

42. Стронциум 

43. Сулфати 

44. Супстанции рас-
творливи во хло-
роформ 

45. Трихалометани 
46. Јаглерод, вкупен 

органски 
47. Вкупни масла и 

масти (по екстрак-
ција во јаглен-тет-
рахлорид или 
1,1,2-трихлор-
-трифлуоретан) 

48. Уран 

49. Ванадиум 

50. Водород-сулфид 

51. Жива 

52. Вкупна алфа-ак-
тивност 

53. Вкупна бета-ак-
тивност 

54. Гама активност 
55. Бојни отрови 

Спектрофотометриски 
Беспламено атомско апсорпци-
оно спектрофотометриски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски (со екстракција 
на хелати) 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Пламенофотометриски 
Титриметриски 
Со комплексометриска титра-
ција 
Нефелометриски 
Со екстракција на хлороформ 
од неутрална средина 

Гаснохроматографски 
Со анализатор за вкупен јагле-
род 
Инфрацрвено спектрофотомет-
риски 

Спектрофометриски 
Атомско-апсорпционо спектро-
фотометриски 
Спектрофотометриско-катали-
метриски со гадна киселина 
Спектрофотометриски со N-
-бензоил-К-фенилхидроксила-
мин 
Спектрофометриски со р-ами-
нодиметиланилин 
Со Јон-селективна електрода 
Беспламено атомско-апсорпци-/ 
оно спектрофотометриски 
Со мерење со помош на ниско-
фонски алфа бројачки уред 
Со мерење со нискофонски 
уред чија основна активност е 
максимално два до трн импул-
си во минута 
Гама спектрометриски 
Гаснохроматографски 
Ензиматски 

Растворлива во јаглен-тетрахлорид или 1,1,2-трихлор-трифлуоретан. 

473. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, -
бр. 55/78 и 58/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ВОДАТА ЗА 

ПИЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува хигиенската исправ-

ност на водата што служи за јавно снабдување на населе-
нието како вода за пиење или за производство на животни 
намирници наменети за продажба (во натамошниот текст: 
вода за пиење). 

Член 2 
Поимите употребени во овој правилник ги имаат 

следните значења: 
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1) јавно снабдување на населението со вода за пиење 
е снабдување со вода на повеќе од пет домаќинства однос-
но повеќе од 20 жители, снабдување од сопствени објекти 
на организациите на здружен труд и на работните луѓе 
што самостојно со личен труд вршат дејност на производ-
ство и промет на животни намирници и снабдување на јав-
ни објекти (училишта, домови на култура, автобуски и 
железнички станици и др.); 

2) еквивалентен жител (ЕЖ) е потрошувачка од 100 
литри на ден; 

3) природни води на затворени изворишта се: 
- хигиенски каптирани природни врутоци и извори 

(чешми); 
- подземни води што на површината избиваат под 

зголемен притисок (артерски бунари) или механички се из-
влекуваат со помош на затворени хигиенски системи (су-
бартерки бунари); 

- подземни води хигиенски каптирани за водоводни 
системи; 

4) природни води на отворени изворишта се: 
- некаптирани врутоци, извори; 
- водотеци од I- и II класа, езера и акумулации, ако се 

користат за снабдување со вода за пиење; 
- нортон-пумпи (црпки), копани бунари и цистерни; 
5) природна вода во оригинална амбалажа (во ната-

мошниот текст: природна вода во шишиња за пиење) е во-
да со извонредни природни физичко-хемиски, микробио-
лошки и радиолошки особини која, од хигиенски капТи-
ран извор обезбеден со санитарно-заштитни зони, непос-
редно на изворот, се полни во стерилна амбалажа, без 
претходно пречистување и дезинфекција, освен дезинфек-
ција со радијации; 

6) акумулација е вештачки изграден систем за собира-
ње на вода, што се користи за јавно снабдување на населе-
нието со вода за пиење по соодветно пречистување и де-
зинфекција; 

7) зона на санитарна заштита е земјиште на кое се на-
оѓа извориштето за снабдување со вода за пиење односно 
каптажниот објект, уреди за пречистување на вода, резер-
воари и главни цевоводи до резервоарите и населбите и 
нивните потесни или пошироки околини што се наоѓаат 
под санитарен надзор заради заштита на тие објекти од-
носно уреди и заради заштита на водата за пиење од слу-
чајно или намерно загадување; 

8) извориште е вода и место на кое се зафаќа вода за-
ради јавно снабдување на населението (извор; каптажен 
бунар, дел од река или езеро, акумулација или нејзин дел); 

9) артески бунар е цевен бунар од кој водата избива 
над површината на земјата под зголемен притисок; 

10) субартерски бунар е цевен бунар од кој водата со 
соодветен хигиенски систем се извлекува над површината 
на земјата; 

. 11) цевен бунар е секој бунар од кој се добива вода со 
побивање на цевките издупчени во делот што влегува во 
водоносниот слој; 

12) копан бунар е објект за јавно снабдување на насе-
лението со вода за пиење кој настанувало копање на зем-
јиштето до вториот или третиот водоносен слој и кој е ѕи-
дан со камен или со тула и обложен со слој од глина дебе-
ла до 30 cm, или со бетонски прстени, така што да е непро-
пустлив до водоносниот слој од кој се користи водата; 

13) уреди за пречистување на вода се уреди што се ко-
ристат за поправка на физичките, физичко-хемиските, хе-
миските, микробиолошките и радиолошките особини на 
суровата вода за де се користи како вода за пиење; 

14) цистерна е објект за снабдување со вода за пиење 
кој има најмалку накапна површина, филтер за пречисту-
вање на вода и резервоар; 

15) уреди за дезинфекција на вода се уреди на кои со 
примена на хемиски средства и на физички методи се обез-
бедуваат пропишаните микробиолошки особини на вода-
та за пиење; 

16) каптажа е градежен објект со кој на хигиенски на-
чин се зафаќа изворската-подземна, површинската и ат-
мосферската вода заради јавно снабдување на населението 
со вода за пиење; 

17) водовод е систем за снабдување со вода за пиење 
кој има уредено и. заштитено извориште, каптажа, резер-
воар и водоводна мрежа; 

18) водоводна мрежа е систем на цевки за одвод на 
вода од каптажата или уредите за пречистување на вода 
до резервоарот и од резервоарот до потрошувачот на вода 
за пиење. Хидранти и вентили се составен дел на водовод-
ната мрежа; 

19) моста на вода е количина на вода земена еднок-
ратко на едно место по пропишаната методологија заради 
лабораториска анализа; 

20) земање мостра на вода за пиење е постапка за зе-
мање на пропишаните количини вода за лабораториската 
анализа од одделни објекти за јавно снабдување на населе-
нието со вода за пиење; 

21) преглед на вода е определување на органолептич-
ките и други особини на водата и лабораториска анализа 
заради утврдување на хигиенската исправност на водата 
за пиење во пропишаните временски растојанија; 

22) хигенско-епидемиолошки индикации постојат ко-
га поради техничката состојба на објектот за снабдување 
со вода, состојбата на околината, елементарни непогоди и 
епидемиолошката ситуација, постои можност да дојде до 
загадување на водата, со микробиолошки, ф“изички, хемис-
ки или радиолошки фактори; 

23) акцидентално (хавариско) загадување на водата е 
нагол пробив на материи во извориштето или објект за 
јавно снабдување на населението со вода за пиење или во 
водата за пиење што настанал како последица од човеко-
вата активност во количините што претсавуваат опасност 
по здравјето на луѓето; 

24) вонредна состојба е состојба по елементарна и 
друга несреќа или по акцидентно загадување на извориш-
тета или водоводите, што ќе ги прогласи надлежната оп-
штествено-политичка заедница, кога можат да се приме-
нат нормите за водата за пиење што се применуват во 
вонредни прилики; 

25) радиоактивност е особина на одделни елементи 
или на нивни соединенија спонтано да емитираат радио-
активни честички со ослободување на енергија. 

Член 3 
Како хигиенски исправна вода за пиење, во смисла на 

овој правилник, се смета водата што одговара во поглед 
на: 

1) микробиолошките особини - нормите наведени во 
Листата I. Микробиолошки особини на водата за пиење и 
Листата II. Микробиолошки особини на водата за пиење 
во вонредни прилики; 

2) физичко-хемиските и хемиските особини - нормите 
наведени во Листата III. физички, физичко-хемиски и хе-
миски особини на водата за пиење; 

3) хемиските супстанции - нормите наведени во Лис-
тата IV. Максимално дозволени концентрации на хемиски 
супстанции во водата за пиење; 

4) пестицидите - нормите наведени во Листата I. До-
зволени концентрации на пестициди во водата за пиење; 

5) бојните отрови - нормите од Листата VI. Дозволе-
ни концентрации на бојни отрови во водата за пиење за 
време на воена состојба или во случај на непосредна воена 
опасност; 

6) радиолошките особини - нормите од Листата VII. 
Радиолошки особини на водата за пиење. 

Листите I, II, Ill, IV, V, VI и VII се отпечатени кон 
овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 4 
Утврдувањето на хигиенската исправност на водата 

за пиење од член 3 на овој правилник се врши врз основа 
на пропишаните методи. 

Член 5 
Хигиенската исправност на водата за пиење се ут-

врдува со: основен (А), проширен (Б) и периодичен пре-
глед (В), со преглед на водата од нови зафати (Г) и со пре-
глед врз основа на хигиенско-епидемиолошките индика-
ции (Д). 

Прегледите, во смисла на став 1 од овој член, ги оп-
фаќаат микробиолошките, физичките, физичко-хемиските 
и хемиските показатели, и тоа: 



Страна 866 - Број 33 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 мај 1987: 

1) Мнкробиолошки показатели се: 

Вид на лабораториските прегледи 

Основен (А) Проширен (Б) Периодичен (В) Нови зафати на вода Хигиен. епидем. пиди-
(П кац. (Д) 

1. Вкупни колифор-
мни бактерии 

2. Колиф. бак. од фе-
кално потекло 

3. Вкуп. број на ае-
робен мезофилни 
бактерии 

1. Вкупни колифор- 1. 
мни бактерии 

2. Колиф. бак. од фе- 2. 
кално потекло 

3. Вкуп. број на ае- 3. 
робин мезофилни 
бактерии 

4. Стрептококи од фе- 4. 
кално потекло 

5. Протеус видови 5. 
6. Сулфито- редукцис- 6. 

ки клостридии 
7. 

Вкупни колифор-
мин бактерии 
Колиф. бак. од фе-
кално потекло 
Вкуп. број на ае-
робин мезофилни 
бактерии 
Стрептококи од фе-
кално потекло 
Протеус видови 
Сулфито- редукцис-
ки клостридии 
Псеудомон. на ае-
ругинос 
Ентервируси^ (ако 
извориштето е 
површ. вода) 

9. Биолошки индика-
тори^ 

10. Бактериофаг^ 
11.Цревни протозои и 

хелминти и нивни 
развојни форми^ 

). Вкупни колифор-
мни бактерии 

2. Колиф. бак. од фе-
кално потекло 

3. Вкуп. број на ае-
робни мезофилни 
бактерии 

4. Стрептококи од фе-
кално потекло 

5. Протеус видови 
6. Сулфито- редукцис-

ки клостридии 
7. Псеудомон. на ае-

ругинос 
8. Ентервируси (ако 

извориштето е 
површ. вода) 

9. Феругинози^ 

10. Бактериофагиф^ 
11 .Цревни протозои и 
ч хелминти и нивни 

развојни форми“^ 

1. Вкупни колифор-
мни бактерии 

2. Колиф. бак. од фе-
кално потекло 

3. Вкуп. број на ае-
робни мезофилни 
бактерии 

4. Стрептококи од фе-
кално потекло 

5. Протеус видови 
6. Сулфито- редукцис-

ки клостридии 
7. Псеудомон. на ае-

ругинос 
8. Патогени микроор-

ганизми според хи-
гиенско-епид. инди-
кации 

' Квалитативно, ако во водата има железо (Fe) и манган (Мп) над MDK 
м Само од површинските води, според хлтиснско-елћдсмиолвѕиките индикации 

Саме ед пвврш,кнскитв води 

2) Физички, физичко-хемиски и хемиски показатели 

Вид на лобораторискиот преглед 

Основен (А) Проширен (Б) Периодичен (В) Нови зафати на вода-
та (П 

Хигијен. епидем. ин-
диец. (Д) 

Температура 
Боја 
Миризба 
Вкус 
Матност 
рН 
Потрош. КМпОд 

Амонијак 
Хлор. резид. 
Хлориди 
Нитрити 
Флуориди% 

Температура 
Боја 
Миризба 
Вкус 
Матност 
рН 
Потрош. КМп04 
Сетат, на испар. 
Елек. сиров. 
Амонијак 
Хлор. резид. 
Хлориди 
Нитрити 
Нитрати 
Железо 
Мангал 

Температура 
Боја 
Миризба 
Вкус 
Матност 
рН 
Потрош. КМп04 
Остат. на испар. 
Елек. спров. 
Амонијак 
Хлор. резид. 
Хлориди 
Нитрити 
Нитрати 
Железо 
Манган 
Детерџенти^ 
Феноли^ 
Флуориди 
Олово 
Сулфати 

Температура 
Боја 
Миризба 
Вкус 
Матност 
рН 
Потрош. КМп04 
Остат. на испар. 
Елек. сиров. 
Амонијак 

Хлориди 
Нитрити 
Нитрати 
Железо 
Манган 
Детерџенти 
Феноли 
Флуориди 
Олово 
Сулфати 
Алуминиум 

Бакар 
Џијан иди 
Цинк 
СО2 
Фосфати 
Хром Ill, VI 
Јод 
Кадмиум 
Калциум 

Температура 
Боја 

. Миризба 

Матност 
РН 
Потрош. КМп04 
Остат. на испар. 
Елек. спров. 
Амонијак 
Хлор. резид. 
Хлориди 
Интриги 

Други показатели спо-
ред хигиенско-епиде-
миолошките индика-
ции 
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Основен (А) Проширен (Б) Периодичен (В) Н о в и з а ^ т
(

и
п " а в о д а " Хигијен. епидем. ин-

диец. (Д) 

Калиум 
Кислород 
Магнезиум 
Пестициди 
РАН 
Р С В , Р О Г 
SiOi 
Арсен 
Трихалометани 
Жива 
т о с 
Вкупна алфа актив-
ност 
Вкупна бета актив-
ност 

Специфични материи што се очекуваат 

' Во водоводите каде што се флуорира водата 
м Само од површинските води 

Член 6 
Хигиенската исправност на водата од водовод за јавно снабдување на населението со вода за пиење и од соп-

ствени објекти на организациите на здружен труд што произведуваат или преработуваат животни намирници на индус-
триски начин се утврдува со систематско вршење на основните (А), проширените (Б) и периодичните прегледи (В) во ед-
накви растојанија во текот на месецот односно на годината зависно од бројот на еквивалентните жители (ЕЖ), и тоа: 

Број на прегледи 

Месечно Годишно 

Од тоа 

Број на еквивалентни жители (ЕЖ) Вкупно Основни 
прегледи (А) 

Проширени 
прегледи (Б) 

Периодични 
прегледи (В) Вкупно^ 

1 2 3 4 5 6 

до 5.000 
5.001 - 10.000 

10.001 - 50.001 
50.001 - 100.000 

100.001 - 200.000 
200.001 - 400.000 
повеќе од 400.001 

1 
3 
8 

12 
20 
30 

2 
6 
9 

16 
22 

1 
1 
2 
3 
4 
8 

4 
2 
2 
2 
4 
6 

12 

4 
14 
38 
98 

148 
246 
372 

џ - вкупно е (колона 1 х 12) -f- колона 4 

При секој преглед на вода од водовод, мострите на вода се земаат: 
1) од секое извориште - ако изворишта се директно врзани на водоводната мрежа, или од собирниот вод од-

носно од резервоарот за сурова вода - ако се поврзани во еден систем; 
2) од резервоарот за вода за пиење; 
3) од водоводната мрежа, а бројот на точките се определува зависно од бројот на екивалентните жители (ЕЖ) 

и тоа: 

Број на еквивалентни до 10001- 50001- 100001- 200001- 400001-
жители (ЕЖ): i 10000 50000 100000 200000 ' 400000 600000 

Точки на мрежата: 3 7 9 12 15 18 

За водоводи со капацитет поголем од 600.000 ЕЖ на секој натамошни 200.000 ЕЖ ќе се земе уште по една мос-
тра. 

^ Ако во собирниот вод или резервоар со основен преглед се утврди отстапување од вредностите што се пропи-
шани со овој правилник, заради идентификација на загаденото извориште, се земаат мостри и од секое извориште. 

Член 7 
Преглед на вода од артески бунари и од други објекти за јавно снабдување на населението со вода за пиење се 

врши годишно, според бројот на жителите што се снабдуваат од секој таков објект и според видот на објектот, и тоа: 
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Број Основни Проширени Периодични Вкупно 
на жители прегледи прегледи прегледи 

арт. 
бун. 

ДР. 
О6Ј. 

арт. 
бун. 

ДР. 
О6Ј. 

арт, 
бун. 

Др. 
обј. 

арт. 
бун. 

др. О6Ј. 

До 1.000 2 2 2 2 2 2 6 6 
1.001 - 5.000 ^ 3 4 2 2 2 2 7 8 
5.001 - 10.000 6 12 2 4 2 2 10 16' 
Над 10.000 8 12 4 6 2 2 14 18 

Член 8 
Во објектите за снабдување со вода на образовно-вос-

питните организации се вршат во текот на учебната годи-
на, два основни и два проширени прегледи на водата за 
пиење, а во објектите за рекреативна настава, одмор на де,-
ца и младина и во младинските населби се вршат два ос-. 
новни, два проширени и два периодични прегледи - за 
време на користењето на објектите. 

Во јавните објекти (туристичко-угостителски и сооб-
раќајни, и во објектите за производство и промет на 
животни намирници на работните луѓе што самостојно со 
личен труд вршат дејност, а се снабдуваат со вода од соп-
ствени објекти, се врши проширен преглед на водата ед-
наш месечно, а периодичен преглед - еднаш годишно. 

Член 9 
Вода за пиење што се полни во шишања се прегледу-

ва на следниот начин: 
1) вода од извори и од амбалажни садови се прегледу-

ва според бројот на еквивалентните жители (ЕЖ) во сог-
ласност со одредбите на член 6 точка 1 став 1 од овој пра-
вилник; 

2) за прелгед на вода во шишања од прометот (про-
дажба) се земаат две пакувања, ако во продажба или во 
склад се наоѓаат до 500 амбалажите единици и уште едно 
пакување на секои 500 амбалажнн единици. Во тие мостри 
се врши проширен преглед на водата. 

Член 10 
Ако при основниот и проширениот преглед на вода-

та за пиење се утврди останување во поглед на микробио-
лошките особини, ќе се истражуваат и патогените микро-
организми од видот салмонела и шигела, и тоа: 

1) во пречистена и дезинфицирана вода - кога најве-
роватннот број на вкупните калиформни бактери е пого-
лем од 10 во 100 ml односно кога ќе се избројат повеќе од 5 
колонии со мембран-филтер метод; 

2) во природна вода на затворени изворишта - кога 
најверојатниот број на вкупните колиформни бактерии е 
поголем од 15 во 100 ml или кога ќе се избројат повеќе од' 
10 колонии со мембран-фнлтер метод; 

3) во вода од водовод - ако се утврди отстапување кај 
повеќе од 50% мостри на вода замени за еден преглед, а во 
водата од другите објекти за снабдување со вода - ако по-
стои хигненско-епидемиолошка индикација. 

Член И 
Во текот на студијско-нстражните работи во новите 

зафати на вода за изградба или реконструкција на водо-
вод, прегледот на вода се врши најмалку четири пати го-
дишно во еднакви временски растојанија, во обемот наве-
ден под (Г) во табелнте од член 5 на овој правилник. 

Член 12 
Ако постои хигиенско-епидемиолошка индикација 

дека дошло или може да дојде до загадување на водата за 
пиење, освен показателите наведени под (Д), се.определу-
ваат и показателите што ги бара хигиенско-епндемиолош-
ката индикација, по барање на надлежниот орган на сани-
тарната инспекција. 

Член 13 
Во случај на акцидентално загадување на извориште 

и на вода за пиење кои со постојните и вообичаените по-
стапки за преработка на водата не може да се отстрани, а 
не постои резервно извориште, ниту можност на друг на-
чин да се обезбеди вода за пиење, може привремено да се 
одобри содржината на одделни хемиски супстанции во во-
да за пиење да биде над границите пропишани со овој пра-
вилник, со тоа што нивната концентрација да не биде 
штетна по здравјето на луѓето. 

Снабдување на населението со вода за пиење во смис-
ла на став 1 од овој член може да се дозволи најдолго се-
дум дена. 

Член 14 
Концентациите на пестициди во вода за пиење се ут-

врдуваат во нови зафати и во случај на хигиенско-епиде-
миолошки индикации според (Г) и (Д) колоните на табела-
та 2 од член 5 став 2 на овој правилник. 

Дозволени се следните концентации на пестициди во 
вода за пиење, според групите пестициди, и тоа: 

ђ Г група пестициди 
Дозволена концен-

трација во џџ/1 

1 2 3 

1 
Ѓ 1 1 III 1 II 1 1111 

Инсектициди (вкупно) 0,1 
1.1. Органофосфорни 0,01 
1.2. Органохлорни 0,08 
1.3. Карбамати 0,01 

2 Хербнциди 0,1 
3 Фунгициди 0,1 
4 Други пестициди 0,2 

Ако концентрацијата на сите пестициди изнесува по-
веќе 0,5 fig/1, односно на други пестициди 0,2 џџ/\ и во 
случај на хигиенско-епидемиолошки индикации ќе се нс-
питиваат и концентрациите на одделни пестициди според 
Листата V, 

Член 15 
Во вода за пиење во редовни прилики не е дозволено 

присуство на бојни отрови. 
Во вонредни прилики за време на воена состојба или 

на непосредна воена опасност водата за пиење која 
содржи бојни отрови во концентрациите од Листата VI 
може да се употребува најдолго седум дена, во количество 
до три литра дневно. 

Член 16 
i 

Утврдувањето на радиоактивните материи во вода за 
пиење се врши периодично ако е зголемена вредноста на 
природната радиоактивност, утврдена за тоа подрочје, со 
.определување на вкупната алфа„ и бета-активност според 
Листата VII. „. , 

Ако вкупнат-а алфа и бета активност, вклучувајќи ги и 
носкоенергетските честички на бета-емисија (3ЈН, “С) 
надминува дозволеното ниво, се определува и содржината 
на одделни радионуклиди, во согласност со прописот за 
максималните граници на радиоактивната контанимација 
на човековата средина и за вршењето на деконтаминација. 
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Член 17 
Со влегувањето во сила на овој правилник престану-

ваат да важат: 
1) Правилникот за хигиенската исправност на водата 

што служи за јавно снабдување на населението како вода 
за пиење или за производство на животни намирници на-
менети за продажба („Службен лист на РФРЈ", бр. 9/80 и 
14/85); 

2) Одредбата на член 4 став 2 и табелата II од Пра-
вилникот за количините на пестициди и други отровни 
материи, хормони, антибиотици и микотоксини кои 
можат да се наоѓаат во животните намирници („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 59/83). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3495/1-85 
6 февруари 1987 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с.р. 

ЛИСТА I. МИКРОБИОЛОШКИ ОСОБИНИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 
I 

Пречистена и дезинфик. Природна вода 
Вид микроорганизми вода и вода во шишиња затворени отворени 

на изворот изворишта изворишта 

1. Бактерии: Салмонела видови, шигела видови, ви-
брио-колери и други патогени микро-организми, 
колиформни бактерии, и стрептококи од фекално 
потекло, протеус видови, псеудомонас на аеругинос 

2. Цревне протозои, цревни хелминти и нивни развој-
ни форми 

3. Вибриони 
4. Бактериофаги 
5. Алге и други организми, кои можат да го изменат 

изгледот, миризбата и вкусот на водата 

Не смее да содржи 

ј 

6. Аеробни мезофилни бактерии на агар по инкубаци-
ја од 48 часа на 310, 16 К (37 0С) во 1 ml вода, до 

10" 100 300 

7. Вкупни колиформни бактерии определни како неве-
ројатен број во 100 ml вода, (MPN) до 

0 10 100 

Вкупни колиформни бактерии определени со мем-
бран-филтер метода во 100 ml до 

0 5 10 

8. Сулфиторедукцирачки клостридии во 100 ml вода 
ДО 

0 1 10 

9. Број на инфективни единици на ентеровируси во 10 
1 вода 

ниедна една една 

Во природна вода во шишања која е во промет и повеќе од 12 саати по понењето се дозволува 50 аеробнн мезофолни 
бактерии. 

ЛИСТА И. - МИКРОБИОЛОГ!^ ОСОБИНИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ВО ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ 

Вкупен број на аеробните мезо-
филип бактерии, во 1 ml 

Пречистена и дезинфицирана вода и природна вода 
во шишиња до 10 до 10 
Хлбрирана вода без оглед на потеклото до 100 до 20 
Природна вода од затворени изворишта до 10Q до 50 
Природна вода од отворени извришта до 300 до 100 
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ЛИСТА III. ФИЗИЧКИ, ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И ХЕМИСКИ ОСОБИНИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

Максимално дозволени вредности или концентрации 
другЈГводи 

редовни прилики 

Ред. ФИЗИЧКИ И ФИЗИЧКО-ХЕ- природна вода пречистена во- ^пречистена вонредни при- ЗАБЕЛЕШКИ број МИСКИ ОСОБИНИ во шишиња да вода лики ЗАБЕЛЕШКИ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Температура - К ^ 281,16- 281,16- 281,16- 281,16- (8-12 0С) Температура - К ^ 
285,16 285,16 285,16 285,16 

2 Миризба без без без без 
3 Вкус без без без без 
4 Матност што ја предизвикува 

силикатна земја во 1 1 дести-
лирана вода, mg 

до 2,5 до 5 до 10 до 25 

- Матност во нефелометриски ДО 0,6 до 1,2 до 2,4 до 6,0 
единици (NTU) 

5 Боја-степени на кобалт-пла-
тинска скала 

100 100 200 500 

- вода што содржи хумински до 400 до500 Не смее да се 
материи (најмногу до 20 mg/1 хлорира 
КМп04) 

6 рН вредност: 
6,8-8,5 6,8-8,5 - во водоводска вода 6,8-8,5 6,8-8,5 6,8-8,5 

- во други води 6,8-8,5 6,5-9,0 6,5-9,5 
7 Вкупен остаток по испарува-

ње на 378,16 К, mg/1 до 500 до 800 до 1000 до 1500 (105 “С) 
8 Суспендирани цврсти суп-

(105 “С) 

станции на 378,16 К mg/1 без без без без (105 “С) 
9 Потрошувачка на калиум пер-

(105 “С) 

манганат, mg/1 КМп04 (2) до 5 до 8 до 12 до 12 
- вода со хумински материи 

до 16 до 16 
Не смее да се 

до 16 до 16 хлорира 
10 Хемиска потрошувачка на 

кислород (НРК) од К2СГ2О7, 
mg O2/I до 1 до 2 до 3 ДО 3 

11 Електролитска спроводливост 
(џ Scnr1) при 293,16 К (3) до 300 до 500 до 600 до 1500 пожел. (20 0С) 

12 Заситеност со кислород на 
293,16 К, во % - 85 85 75 (20 0С) 

^ Препорачена вредност; за ред 1 на изворот (водозафатот). 
2) Мерен при загревање во кисела средина. 
3) Зависи од минерализацијата на водата. i 

Нормата не е определена. 

ЛИСТА IV. МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИИ ВО ВОДА ЗА ПИЕ-
ЊЕ ВО mg/1 

Ред. НАЗИВ НА ХЕМИСКИТЕ 
број СУПСТАНЦИИ 

Начин на изразува-
ње на резултатите природна вода во 

шишиња 

Максимално дозволен концентрац. 
Други води 

редовни 
прилики 

Вонредни 
прилики 

1 Алуминиум A1 1 0,05 0,2 „ Џ 
2 Амонијак^) како N 0,01 0,1 0,5 
3 Антимон Sb 0,01 0,01 
4 Арсен As 0,05 0,05 ' 0,05 
5 Азбест, број на влакна/1 без^) 300.000 3,000.000 
6 Азот по Кјелдал/без N од NO2 N 0,02 1,0 - . 

И N03 
7 Бакар Си 0,1 0,1 3,0 
8 Бариум Ва 0,1 1,0 1,0 
9 Берилиум , . Ве 0,0002 0,0002 -

10 Бор В 1,0 1,0 2,0 
11 Цијаниди CN без 0,05 0,1 -
12 Цинк Zn 0,1 5,0 - 15,0 

џ Нормата не е определена. 
О Не се однесува на артески и субартески бунари 
^ Под границата на квалификацијата, најчувствителни пропишани методи 
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(2) Тетрапропилен-бензен-сулфонат 
Води што не се флуорираат до 1,5 

W Кај води дезинфицирани со хлор или со препарати на хлор 
W Не треба да премине 20% од просечната вредност на хлоридот на испитуваниот локалитет, а максимално 200 mg/1. 
(6) Растворлива во: јаглен-трахлорид или 1,1,2-трихлор-трифлуоретан (фреон 113) 

Полициклични ароматички јаглеводороди (РАН), референтни супстанции: 
- флуорантен - бензо - 3,4-пирен 
- бензо-3,4-флуорантен , - бензо-1,12-перилен 
- бензо-11,12 флуорантен - индено-(1,2,3-сс!)-пирен 

W Трихалометани (THM): 
- хлороформ 30 ji,g/l - трихлоретилен 30 |xg/l 
- метилхлороформ (хлоротен)-' - тетрахлоретилен 10 jxg/l 
Ако со анализа на водата се утврди зголемување на просечната вредност на вкупниот органски јаглерод (ТОС) се бара 

причината за тоа зголемување 
Водороден сулфит - не смее да се почувствува миризба 

ЛИСТА V. ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ОДДЕЛНИ ПЕСТИЦИДИ ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

Ред. Вообичаен, тривијален У Р М М Г У Н НА-ЗМИ Дозволени концен-
бр. или генерички назив л ѕ м т л ч и н а ј м и трации, во mg/1 

1 Ацефат О,Ѕ-диметил-ацетилфосфорамидотиоат ' 0,06 
2 Алахлор-„С" 2-хлоро-2\ 6'-диетил-1Ч-Метоксиметил-ацетанилиД 0,000001 



Страна 872 - Број 33 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 15 мај 1987: 

Редни Уобичајени, тривијални 
број или генерички назив ХЕМИСКИ НАЗИВ Дозвољене KOHuert-

трације, у ing/1 

Алдрин^„С" 
Амитрол 
Асулам 
Атразин 
Азинфос-метил 

8 Барбан 
9 Беномил 
10 Бентазон 
11 Беиоресметрин 
12 Бромацил 
13 Бромофосетил 
И Бромоксинил октаноат 
15 Бутахлор 
16 Цихексатин 
17 2,4-D 
18 2,4,5-Т (Сулпрафос) 
19 DDT-,,C" 

20^ Деметон-0 
21' Деметон-Ѕ-метил 
22' Деметон-О-метил 
23' Деметон-Ѕ-метилсулфон 
-24 Диазинон 

25 Дикамба 
26 Дихлобенил 
27 Дихлорвос 
28 Дихлофопметил 

29 Дикофол 
30 Диелдрин2 „С“ 
31 Дифензокват 
32 Диметоат 
33 Динитрамин 

34 Дитиокарбамати 

35 Ендосулфан „С“ 

36 Ендо+ал 
37 Ендрин - „С“ 

38 EFTC 
39 Етион 
40 Етопрофос - „С“ 
41 Фенхлорфос 
42 Фенитротион 
43 Фенопроп 
44 Фенозофам 
45 Фенсулфотион 
46 Фенвалерат 

47 Флампроп-метил 
48 Флуометурон 
49 Фосамин амониум 
50 Глифосат 
51 НСВ-„С" 
52 НСН 
53 Хептахлор 
54 Хексафлурат 
55 Хексазинон 

56 ХлорДан 

57 Хлордимеформ 
58 Хлорфенвифос 

. 59 Хлорпирифос 
60 Камфехлор 
61 Карбарил 
62 Карбендазим 
63 Карбофуран 
64 Карбофенотион 

Производ кој содржи 95% HHDN 
3-ам,ино-1,2-4-триазол 
метил-сулфонилкарбамат 
2"Хлор-4-етиламино-6-изопропиламино-1,3,5,-триазин 
Ѕ-(3,4-дихидро-4-оксобензо/с1/-1,2,3/-триазин-3-илме-
тил)-0,0-диметил-фосфордитиоат 
4-хлорбут-2-инил-3-хлор-фенилкарбамат 
метил-1 -(бутилкарбамоил) -2-бензимидазол-2-илкарбамат 
3-изопропил-1Н-2,1,3-бензо-тиадиазин-4(ЗН)-он-2,2-диоксид 
5-бензил-З-фурил метил-( Ч- )-транс-кризантемат 
5-бром-3-сеќ-оутил-6-метилурацил 
0-4-бром-2,5-дихлорфенил-0,0-диетил-фосфортиоат 
3.5-дибром-4-хидроксибензонитрил-октаноат естер 
М-(бутоксиметил)-2-хлор-2\6' диетилацетанилид 
трициклохексилкален хидроксид 
(2,4-дихлорфенокси) оцетна киселина 
(2,4,5-трихлорфенокси) оцетна киселина 
1,1,1 трихлор-2,2-бис (4-хлорфенил)-етан 
0,0-днетил-0-2-етилтиоетил-фосфортиоат 
Ѕ-2-етилтиоетил-0,0-диметил-фосфОртиоат 
0-2-етилтиоетил-0,0-диметил-фосфортиоат 
Ѕ-2-етилсулфонилетил-0,0-диметил-фосфортиоат 
0,0-диетил-0-2-изопропил-6-метил-пиримидин-4-ил-фосфор-
тиоат 
3.6-дихлоро-0-анисна киселина 
2,6-дихлорбензонитрил 
2,2-дихл орвинил-димети л-фосфат 
2-/4-(2,4-дихлорфенокси)-фенокси/метил естер Пропионска 
киселина 

. 2,2,2-трихлор-1,1-бис (4-хлорфенил) етанол 
производ кој содржи 85% HEOD 
1.2-диметил-3,5-дифенил-пиразолиум јон 
0,0-диметил-Ѕ-метилкарбамбилметил-фосфордитиоат 
Н1,Н1-диетил-2,6-динитро-4-трифлуорометил-т-фенилендиа-
мин 
-диметил-дитиокарбамати-(цирам, метам, тирам; фербам) 
- етилен-бис-дитиокарбамати (цинеб, манеб, манкозеб) 
-пропилен-бис-дитиокарбамати-(пропинеб, метирам, мети-
рам-метил) 
6,7,8,9,10,10-хексахлор-1,5,5а,6,9,9а-хексахидро-6,9-метан-
-2,4,3,-бензо-диоксатиепин-3-оксид 
динатриум-7-оксибицикло-(2.2.1) хептан-2,3-дикарбоксилат 
(1 R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,1 О, 10-хексахлор-
-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-6,7-епокси-1,4:5,8-диметанонафта-
лен 
Ѕ-етил-дипропилтиокарбамат 
0Д0\0'-тетраетил-Ѕ,Ѕ-метилен-ди(фосфордитиоат) 
О-етил-Ѕ,Ѕ-дипропил-фосфордитиоат 
0,0-диметил-0,2,4,5-трихлорфенќл-фосфортиоат 
0,0-диметил-0,4-нитро-т-толил-фосфортиоат 
(±)-2-(2,4,5-трихлор фенокси) пропионска киселина 
изопропил-3-(М-фенилќарбамоилокси)-фенилкарбонат 
0,0-диетил-0-4-метилсуфинилфенил-фосфортиоат 
(RS) -а-цијано-3-феноксибензил- (КЅ)-2-(1Ј-хлорфенил)-3-ме-
тилбутурат 
N. бензоил-Тч-(3-хлор-4-флуор фенил)-ОГ,-аланинат 
1,1 -диметил-3-(а,а,а-трифлуор-т-тол ил)-уреа 
етил-хидро-карбамоил фосфонат 
1Ч-(фосфонметил) глицин 
хексахлорбензен 
смеса на стереоизомер 1, 2, 3, 4, 5, 6-хексахлорциклохексан 
1,4,5,6,7,8-хептахлор-За,4,7,7а-тетра-хидро-4,7-метанинден 
калиум-хексафлуороарсенат 
3-циклохексил-6-диметиламино-1 -метил-1,3,5-триазин-
-2,4-(1 Н,ЗН)-дион 
1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-2,3,За,4,7,7а-хексахидрО-4,7-метанин-
ден 
К2-(4-хлор-о-толил)К1,К1-диметилформамидин 
2-хлор-1 -(2,4-дихлорфенил) винил-диетилфосфат 
0,0-диетил-0-3,5,6-трихлор-2-пиридил-фосфортиоат 
хлорирана смеса камфена која содржи од 67 до 69% хлор 
1 -нафтил-метилкарбамат 
метил-бензимидазОл-2-илкарбамат 
2.3-дихидро-2,3-диметилбензофуран-7-Илметилкарбамат 
Ѕ-4-хлорфенилтиометил-0,0-диетил-фосфордитиоат 

0,00003" 
0,01 
0,03 
0,005 

0,01 
0,3 
0,2 
0,4 
0,06 
0,6 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,02 
0,001 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,05 
0,02 
0,02 

0,03 
0,1 
0,000003 
0,0001 
0,01 

0,05 
0,01 
0,01 

0,01 

0,000001 
0,001 

,0,000004 
0,06 
0,006 
0,000006 
0,06 
0,001 
0,02 
0,002 
0,02 

0,04 
0,001 
ОД 
3,0 
o , l 
0,00001 
0,005 
0,0001 
0,06 

0,6 

0,00003 
0,02 
0,03 
0,03 
0,005 
0,01 
0,4 
0,03 
0,001 
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Редни Уобичајени, тривијални 
број или генерички назив ХЕМИСКИ НАЗИВ Дозволине концен-

трације, y mg/i 
65 Линдан 

66 Малатион 
67 Манкозеб 
68 Манеб 
69 Метидатион 

70 Метомил 
71 Метолахлор 
72 Метоксихлор 
73 Метрибузин 
74 Мевинфос 

75 Монокротофос 
76 Набам 
77 Нитралин 
78 Ометоат 
79 Оризалин 
80 Паракват 
81 Паратион 
82 Паратион метил 
83 Пендиметалин 

84 Перфлуидон 

85 Перметрин 

86 Пиклорам 

87 Пиперонил бутоксид 

88 Пиразофос 

89 Пиримикарб 

90 Пиримифос-етил 

91 Пиримифосметил 

92 Профенфос 
93 Промекарб 
94 Пропоксур 
95 Квинтозен 
96 Сулпрофос 
97 Темефос 
98 Тиобенкарб 
99 Тиобукарб 
100 Тиофанат 
101 Тиометон 
102 Тирам 
103 Трихлорфон 
104 Трихлор фенол 
105 Трифлуралин 
106 Зинеб 

производ кој содржи повеќе од 99% гама-изомери 1,2,3,4,5,6 
хексахлор-циклохексан 0,003 
диетил-(диметокситиооксо-фосфорилтио) сукцинат 0,0001 
комплекс на цинк и манеб (содржи 20% манган и 2,5% цинк) 0,1 
манган-етиленбис (дитиокарбамат), полимер - 0,03 
Ѕ-2,3-дихидро-5-метокси-2-оксо-1,3,4-тдадиазол-3-илметил-
-0,0-диметил-фосфортиоат 0,06 
Ѕ^метил-N- (метилкарбомоилокси)-тиоацетамидат 0,06 
2-хлор-6'-етил-Н-(2-метокси-1 -метилетил)-ацет-о-толуидид 0,04 
1.1.1-трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил) етан 0,003 
4-амино-6-терц-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-4Н-он 0,04 
2-метоксикарбонил-1 -метил-винил-диметил-фосфат (сите 
изомери) 0,006 
диметил-(Е)-1 -метил-2-(метилкарбамоил) винил-фосфат 0,002 
динатриум-етиленбис (дитиокарбамат) 0,03 
4-метилсулфонил-2,6-динитро-1Ч,1Ч-дипропиланилин 1,4 
0,0-диметал-Ѕ-метилкарбамоилметил-фосфортиоат 0,0004 
3.5-динитро-К4,К4 дипропилсулфаниламид 0,006 
1,1 '-диметил-4,4'-бипиридиниум 0,01 
0,0-диметил-0-4-нитрофенил-фосфортиоат 0,005 
0,0-диметил-0-4-нитрофенил-фосфортиоат 0,006 
14-(1-етил пропил)-?,6-динитро-3,4-ксилидин 0,1 
1,1,1 -трифлор-К-(4-фенилсулфонил-0-толил) метансулфона-
мид 0,02 
3-феноксибензил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил) циклопро-
пан-карбоксилат 0,3 
4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоксилна киселина 1Д 
5-/2-(2-бутоксиетокси) етоксиметил/-б-пропил-1,3-бензол иок-
сил 0,2 
0-6-етоксикарбонил-5-метилпиразоло-/1,5-а/пиримидин-
-2-ил-0,0-диетил-фосфортиоат 0,006 
2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарба-
мат ) 0,1 
0-2-диетиламино-6-метилпиримидин-4-ил-0,0-диетил-фосфор-
тиоат 0,001 
0-2-диетиламино-6-метил-пиримидин-4-ил-0,0-диметил-фос-
фортиоат 0,05 
0-(4-бром-2-хлорфенил)-0-етил-Ѕ-пропилфосфортиоат 0,005 
5-метил-т-куменил-метилкарбармат 1 ,О 
2-изопропоксифенил-метилкарбамат 0,1 
пентахлорнитробензен 0,04 
0-етил-0-(4-метил тиофенил)-Ѕ-пропилфосфордитиоат 0,002 
0,0,0',0'-тетраметил-0,0'-тиоди-р-фениленбис (фосфортиоат) 0,3 
S-4-хлорбензил-диетилтиокарбамат 0,05 
2.6-ди-терц-бутил-р-толил-метил-карбамат 0,5 
диетил-4,4'-о-фенилен-бис (3-тиоалофанат) 0,4 
Ѕ-2-етилтиоетил-0,0-диметил-фосфордитиоат 0,03 
тетраметилтиурам-дисулфид 0,01 
диметил-2,2,2-трихлор-1 -хидроксиетил-фосфонат 0,005 
2,3,4.6-трихлор-фенол 0,001 
а,а,а,-трифлуор-2,6-динитро-К,Н-дипропил-р-толуидин 0,1 
цинк-етиленбис (дитиокарбамат), полимер 0,01 

џ За деметон-0 норма е 0,03. Ако во смесата се наоѓаат деметон-Ѕ-теШ, demeton-oksi-S-Memn и деметон-Ѕ-метилсулфон, 
тогш нивниот збир не може да премине 0,03 mg/1 во која и да е нивна меѓусебна комбинација. 
""" Ако во смесата се користат дитиокарбамати, нивниот збир не може да биде поголем од 0,03 mg/1. 
!HHDN - (1 R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,1 О, 10-хексахлор-1,4,4а,5,8,8а-хексахидро-1,4:5,8-диметанонафтален 
2HEOD - (1 R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,1 О, 10-хексахлор-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-6,7-епокси-1,4:5,8-диметанонаф-

тален 
„С“ - Супстанции за кои е докажано или постои сомнение дека предизвикуваат рак кај луѓето. 

ЛИСТА VI. ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА БОЈНИ ОТРОВИ ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА 
СОСТОЈБА ИЛИ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ 

I група И група III група 

а) Нервни БОт 
и други ин- , 
хиб. холинес-
терази1) 

б) Плускавци, пијани- -
ди и отрови за при-
времено онеспосо-
бување. 

Хербициди и дефолијанти Токсини од биолошко потек-
ло 

Назив Дозвол. 
конц. в omg/1 

Назив Дозвол. 
конц. во mg/1 

Назив Дозвол. 
конц. во mg/1 

Назив Дозвол. 
конц. во mg/1 

Сарин 0,0015 N-иперит 0,02 2,4 DJ) 0,5 Ботулинус 
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I група И група III група 

а) Нервни БОт 
и други ин-
хиб. холинес-
терази1) 

б) Плускавци, цијани-
ди и отрови за при-
времено онеспосо-
бување. 

Хербициди и дефолијанти Токсини од биолошко потек-
ло 

..., .П,, , Ј -

Назив Дозвол. Назив Дозвол. Назив Дозвол. Назив Дозвол. 
комц. в omg/1 кони. во mg/1 кони. во mg/1 кони. во mg/1 

Соман 0,0050 Ѕ-иперит 0,03 2,4,5 Т4 0,5 А^токсин 10- 9g/ l 
Табун 0,0150 Луизит 0,03 Пиклорам 0,1 Микотоксини од групата на 

трихоцетан 0,01 
Како ди л на киселина 0,1 

VX2) 0,0030 Цијаниди-CN 0,20 (Т2, ниваленол, деоксилива-
BZ (хинукдидил бензилат) ленол и зеараленон) 

0,05 р-Диоксин 10"7 g/1 

1) Други инхибитори на холинестераза водата на смее да содржи во количина која инхибира повеќе од 25% од 
активноста 0,01 ИЈ серумски хумани холинестерази при инкубација во 2 ml на испитувана вода во текот на 20 
минути при рН вредност 7,2 и температура од 308,16 К (350С). 

2) VX - О-етил-Ѕ-(диизопропиламиноетил/-метилфосфотиоат) 
3) 2,4 D - дихлорфенокси оцетна киселина 
4) 2,4 Т - трихлорфенокси оцетна киселина 

ЛИСТА VII. РАДИОЛОШКИ ОСОБИНИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 
Дозволено ниво на вкупната алфа активност и на вкупната бета-активност 

Табела 1 
Вид радиоактивност Bq/1 

Вкупна алфа-активност 0,11 
Вкупна бета-активност \ 1,0 

474. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

Д О П О Л Н Е Н И Е НА С П И С О К О Т 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНО ЗАШТИ-
ТЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ШТО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
УПОТРЕБА ВО ПРОСТОРИИ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕК-

СПЛОЗИВНИ СМЕСИ 
Во Списокот на организациите на здружен труд ов-

ластени за вршење на работи на задолжително атестира-
ње на противексплозивио заштитени електрични уреди 
што се наменети за употреба во простории загрозени од 
експлозивни смеси („Службен лист на С,ФРЈ“, бр. 3/87), по 
зборовите: „Баштијанова бб“ се дадева цртичка и зборо-
вите: 

„за испитување на противексплозивно заштитени 
елетрични уреди што се наменети за употреба во просто-
рии загрозени од експлозивни смеси." 

Бр. 07-93/71 
11 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

475. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, а во 

врска со точка 21 потточка 21.1. од Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1986 до 1990 во 1987 година, Собра-
нието на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, 

Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Слове-
нија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, 
Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војво-
дина, Собранието на САП Косово, Стопанската комора 
на Југославија, Стопанската комора на Босна и Херцего-
вина, Стопанската комора на Македонија, Стопанската 
комора на Словенија, Стопанската комора на Србија, 
Стопанската комора на Хрватска, Стопанската комора на 
Црна Гора, Стопанската комора на Војводина, Стопанска-
та комора на Косово, Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини и Здружението на 
банките на Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА ПО 
ОСНОВА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека, во рамките на своите прва и должности, ќе презема-
ат економски и други мерки и активности заради поттик-
нување на здружувањето на трудот и средствата по основа 
на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини (во натамошниот текст: 
Фондот на федерацијата) во периодот од 1986 до 1990 го-
дина. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор: 
- ќе ја поттикнуваат подготовката на програми и 

проекти како и склучување на самоуправни спогодби за 
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здружување на трудот и средствата и, врз таа основа, ќе 
обезбедат побрза динамика на вложувањата; 

- ќе создаваат услови за доследно спроведување на 
економските критериуми и, во тие рамки, ќе им даваат 
предимство на извозната насоченост и на продуктивното 
вработување; 

- ќе ја поедностават процедурата на изборот на про-
грамите за здружување; 

- ќе го поттикнуваат пренесувањето на знаењето и 
технологијата помеѓу организациите на здружен труд, кои 
здружуваат труд и средства, со соодветно вреднување на 
знаењето и технологијата при вложувањето, односно про-
цесот на работењето и во доходовните односи, потоа обу-
ката на кадрите, давањето на техничка и друга помош; 

- ќе пропишат единствен начин на информирање за 
сите прашања значајни за здружување на трудот и сред-
ствата од страна на стопанските комори, службите на оп-
штественото книговодство, органите за планирање и Фон-
дот на федерацијата; 

- ќе настојуваат во самоуправните спогодби за 
здружување на трудот и средствата врз доходовна основа 
да се обезбеди адекватно учество во управувањето во 
врска со прашањата што се суштествени за постигање на 
предвидените цели. 

Член 3 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини, како учесници на овој општествен до-
говор, ќе донесат прописи со кои ќе ги уредат: 

- поедноставувањето на механизмот на собирање на 
средствата, а заради забрзување на здружувањето на тру-
дот и средствата; 

- постапката за избор на програмите за здружување и 
за верификација на општествено-економската оправда-
ност на програмите за здружување, која не може да биде 
подолга од 60 дена од денот на поднесувањето на програ-
мата, а согласно со единствените критериуми и методоло-
гијата од Општествениот договор за давање мислење за 
општествената и економската оправданост на намерава-
ните инвестиции; 

- обемот на средствата наменети за научно-ис-
тражувачка работа од страна на стопански недоволно раз-
виените републики и САП Косово за потребите на ефикас-
ната реализација на програмите за здружување; 

- мерките за поттикнување на здружувањето што се 
во надлежност на републиките и покраините. 

Член 4 
Заради поттикнување на програмите за развој што се 

реализираат со здружување на трудот и средствата по ос-
нова на средствата на Фондот на Федерацијата во стопан-
ски недоволно развиените републики и САП Косово, орга-
ните на федерацијата ќе преземат мерки: 

1. да се намалат стапките на царината на увозот на 
опрема и резервни делови, што не се произведуваат во 
земјата во височина од 50 на сто, а за реализација на про-
грамите во САП Косово - во височина од 80 на сто; 

2. да се утврди давачката за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезената опрема и резервни делови 
во височина од 2 на сто, а за реализација на програмите во 
САП Косово - во височина од 1 на сто; 

3. при увозот на опрема што не се произведува во 
земјата, организациите на здружен труд од стопански не-
доволно развиените републики и САП Косово да се осло-
бодат од плаќањето такса на сите плаќања спрема стран-
ство; 

4. на организациите на здружен труд при задолжува-
њето во странство да им се овозможи користење на стран-
ски кредити во рамките на кредитно-гаранцискиот потен-
цијал на овластените банки во височина од 3 процентни 
поени. Организациите на здружен труд можат да се за-

должуваат во странство според одредбите на оваа точка, 
доколку ги задоволуваат условите од член 15 на Законот 
за кредитните односи со странство; 

5. за потребите на организациите на здружен труд од 
стопански недоволно развиените републики и САП Косо-
во да се обезбеди правото на откуп на девизи за плаќање 
на опремата што не се произведува во земјата. 

Член 5 
Заради поттикнување на реализацијата на програми-

те за развој во стопански недоволно развиените републики 
и САП Косово врз база на здружување на трудот и сред-
ствата, надлежните органи на републиките и на автоном-
ните покраини, во рамките на своите права и должности, 
ќе преземат мерки: 

1. основицата за пресметка на данокот на доходот на 
организациите на здружен труд што здружуваат средства 
да се намали, и тоа: 

а) во височина на средствата што организацијата на 
здружен труд ги здружила во согласност со Законот за 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година; 

б) во двоен, а за С АЛ Косово во троен износ на сред-
ствата што организацијата на здружен труд ќе ги здружи 
над износот на средствата од оваа точка под а); 

2. за стопанските објекти изградени со здружување на 
трудот и средствата по основа на средствата на Фондот 
на федерацијата да се снижи стпаката на данокот на дохо-
дот најмалку 30% во периодот од 3 години од почетокот 
на работата на тој објект. 

Член 6 
Заради поттикнување на програмите што се реализи-

раат со здружување на трудот и средствата по основа на 
средствата на Фондот на федерацијата во стопански недо-
волно развиените републики и САП Косово, надлежните 
органи на стопански недоволно развиените републики и 
на САП Косово, во рамките на своите права и должности, 
ќе преземат мерки општините и самоуправните интересни 
заедници, зависно од можностите, да обезбедат отстапува-
ње и уредување на земјиштето без надомест или со надо-
мест за 50% понизок од пропишаниот и да ја снижат тари-
фата за користење на соодветни инфраструктурни објекти 
за најмалку 50% од пропишаната., 

Член 7 
Здружението на банките на Југославија, како учесник 

на овој општествен договор, ќе им предложи на банките, 
во согласност со мерките на кредитно-монетарната поли-
тика и во рамките на своите реални економски можности, 
за програмите што се реализираат со здружување на сред-
ствата на Фондот на федерацијата врз доходовни основи, 
да обезбедат средства под најповолни услови. 

Член 8 
Здружението на банките на Југославија, како учесник 

на овој општествен договор, ќе преземе мерки во рамките 
на самоуправната спогодба на банките, што ќе се склучи 
врз основа на член 195 од Законот за основите на банкар-
скиот и кредитниот систем и на член 10 од Општествениот 
договор за давање мислење за општествената и економ-
ската оправданост на намераваните инвестиции, да се 
предвиди обврската за банките да вршат стручна провер-
ка и оцена на општествената и економската оправданост и 
следење на ефектите од инвестициите што се финансираат 
по основа на средствата на Фондот на федерацијата, при-
менувајќи ги единствените критериуми и методологијата 
од наведениот општествен договор. 
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Член 9 
Стопанската комора на Југославија, стопанските ко-

мори на републиките, стопанските комори на автономни-
те покраини и Фондот на федерацијата, како учесници на 
овој општествен договор: 

- ќе обезбедат единствено информирање на организа-
циите на здружен труд за сите прашања значајни за 
здружувањето на трудот и средствата; 

- ќе обезбедат евиденција за склучените самоуправни 
спогодби и ќе ја следат нивната реализација. 

Член 10 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

своите прописи и други акти да ги усогласат со овој оп-
штествен договор во рок од 60 дена од денот на неговото 
објавување во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 11 
Овој општествен договор се смета за склучен коѓа ќе 

го прифатат и потпишат овластените претставници на 
учесниците на Општествениот договор. 

Член 12 
Овој општествен договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ“. 

За Собранието на СФРЈ, 
Никола Филнновиќ, с. р. 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Ферхад Коториќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Иван Аврамовски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Франц Кршименчин, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Милорад Шкрбнќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Лука Брочило, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Гоко Делмбашиќ, с. р. 

За Собранието на С АЛ Војводина, 
м-р Живан Мерела, с. р. 

За Собранието на САН Косово, 
Хајрулах Захит, с. р. 

За Стопанската комора на Југославија, 
Милан Пати, с. р. 

За Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина, 

д-р Обрад Лилјак, с. р. 

За Стопанската комора на Македонија, 
Душан Петрески, с. р. 

За Стопанската комора на Словенија, 
Андреј Ммклавчич, с, р. 

За Стопанската комора на Србија, 
Радое Стефановиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Хрватска, 
Исак Друтер, с. р. 

За Стопанската комора на Црна Гора, 
м-р Момчило Нишиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Војводина, 
Стеван Бек, с. р. 

За Стопанската комора на Косово, 
Мустафа Бехљуљн, с. р. 

За Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно 

развиените републики и автономни -
покраини, 

Ѓорѓе Јанковиќ, с. р. 

За Здружението на банките на Југославија, 
Ана Тошиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

451. Одлука за избор и прогласување на претседа-
тел на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 849 i 

452. Одлука за избор и прогласување на потпретсе-
дател на Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 849 

453. Закон за дополнение на Законот за привремена 
забрана на располагањетр со општествени 
средства за нестопански и непроизводствени 
инвестиции во 1987 година 849 

454. Закон за измени и дополненија на Законот за 
превозот во меѓународниот патен сообраќај - 850 

455. Одлука за избор на претседател на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 851 

456. Одлука за бројот на потпретседателите на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 851 

457. Одлука за избор на потпретседател на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 852 

458. Одлука за избор на претседател на Соборот на 
Републиките и покраините на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 852 

459. Одлука за избор на потпретседател на Собо-
рот на републиките и покраините на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 852 

460. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 852 

461. Одлука за избор на потпретседател на Сојузни-
от собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 852 

462. Одлука за избор на претседател на Уставниот 
суд на Југославија : 853 
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Страна 

463. Одлука за именување на претседател на Уп-
равниот одбор на Фондот за унапредување на 
ликовната уметност „Моша Пијаде“ и за обја-
вување на составот на тој одбор 853 

464. Одлука за избор на претседател на Собранието 
на СФРЈ во Советот на Институтот за меѓуна-
родна политика и стопанство 854 

465. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1987 година 854 

466. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за вијчани стоки 854 

467. Правилник за југословенските стандарди за 
спојки на моторни возила, моторни и приклуч-
ни возила, земјоделски и Самоодни машини - 854 

468. Правилник за југословенските стандарди за 
возила за внатрешен транспорт 855 

469. Правилник за југословенските стандарди за об-
работка на податоци 855 

Страна 

470. Правилник за југословенските стандарди за 
пестициди 855 

471. Правилник за југословенските стандарди за 
обезбедување на квалитетот 856 

472. Правилник за начинот на земање мостри и ме-
тодите за лабораториска анализа на водата за 
пиење 856 

473. Правилник за хигиенската исправност на вода-
та за пиење : 864 

474. Дополнение на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за вршење на работи 
на задолжително атестирање на противекспло-
зивно заштитени електрични уреди што се на-
менети за употреба во простории загрозени од i 
експлозивни смеси 874 

475. Општествен договор за здружување на трудот 
и средствата по основа на средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 до 1990 година ' 874 
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НОВО! НОВО! 

И З Л Е З Е ОД П Е Ч А Т 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ВО СЛУЧАИ НА НЕОПРАВДАНА ОСУДА 
ИЛИ НЕОСНОВАНО ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА И 

ОПШТЕСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
(на српскохрватски јазик) 

Автор: проф. д-р Драгослав ВУЈАКЈ1ИЈА 
Рецензент: проф. д-р Борислав БЛАГОЕВИЌ 

проф. д-р Слободан ПЕРОВИЌ 

Овој монографски труд претставува заокружена студија за надоместот на штета и за 
мерките на рехабилитација на лицата кои се неоправдано осудени или неосновано лишени 
од слобода. Во трудот се изнесени различни решенија кои се предложени во теоријата и за-
конодавството, а на судската практика и е посветено особено внимание. 

Сето ова е направено на јасен начин и со сигурен јазик кој им е пристапен не само на 
правниците, туку и на пошироката публика. 

Посебно е анализирана судската практика, која во оваа област е мошне богата со раз-
новидност на формите и модалитетите на пројавувањето на претрпената штета. 

Цена 3.000.-

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована 
Ристика 1. 

Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756. 

о ^ 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 
НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ВО СЛУЧАИ НА НЕОПРАВДАНА ОСУДА парч. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на поручувачот: 

(жиро-сметка бр.) 4 

, (М.П.) Потпис на порачувачот, 

Во 198- ' 



Петок, 15 мај 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 33 - Страна 879 . 

И З Л Е З Е ОД П Е Ч А Т П Р И Р А Ч Н И К О Т 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА РАБОТНИКОТ 
(ОБРАСЦИ И СУДСКА ПРАКТИКА) 

Ф Засновање, распоредување и престанок на работниот однос 
О Станбени односи 
О Дисциплинска и материјална одговорност на работникот 

АВТОР: д-р МИЛУТИН Л. ЃУРИЧИЌ 
РЕЦЕНЗЕНТИ: Момчило РАШКОВИЌ и проф. д-р Верољуб РАЈОВИЌ 

Оваа книга - прирачник е конципирана така што на работниците во здружениот труд, 
стручните служби, самоуправните органи и тела, да им даде помош во практичната приме-
на на прописите од областа на засновањето, распоредувањето и престанокот на работниот 
однос, како и од станбените односи, материјалната и дисциплинската одговорност. 

Покрај правно-теорискиот дел книгата содржи судска практика од сите социјалистич-
ки републики (особено на судовите на здружениот труд), како и примери на сите најважни 
барања, поднесоци, записници, решенија, приговори, одлуки на самоуправните органи и 
поднесоци до судовите на здружениот труд и,до други органи. 

Практични примери од постапката на остварувањето и заштитата на правата на ра-
ботниците се прикажани по редоследот од пропишаната постапка, што, уверени сме, ќе би-
де од голема практична корист. 

ЦЕНА 3.000.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. 

Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756. 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 / 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА РАБОТНИКОТ парч. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса и жиро-сметка на порачувачот: 

Во 1987, год. (М.П.) 

(жиро-сметка број) 

Потпис на порачувачот 



И З В Е С Т У В А Њ Е 
Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при реклама-
ции, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса 
на налепницата во горниот лев агол. 
Ова нА е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања. 
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