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520. 

Врз основа на член 2 став 1 и на член 3'од За-
конот за ограничување на користењето и движење-
то на патничките и други моторни возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/79 и 30/79) и на член 39 став 3 од 
Законот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕ-
ТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ АВТО-

МОБИЛИ И МОТОЦИКЛИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за ограничување на брзината на 

движењето и користењето на патничките автомо-
били и мотоциклите (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/79) називот на уредбата се менува и гласи: „Уред-
ба за ограничување на брзината на движењето и 
користењето на моторните возила". 

Член 2 
По член 1 се додава нов член 1а, кој гласи: 
„Се ограничува брзината на движењето за след-

ните категории моторни возила, и тоа: 
1) на 80 km на час — за автобуси и автобуси со 

лесна приколка, како и за товарни моторни возила 
чија најголема дозволена тежина не преминува 
7.500 kg; 

, 2) на 80 km на час — за моторни возила кои 
влечат приколка за домување (караван); 

3) на 70 km на час — за товарни моторни возила 
чија најголема дозволена тежина преминува 7.500 kg 
и за товарни моторни возила со приклучно возило; 

4) на 50 km на час — за автобуси со приколка 
за превоз на патници." 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
,.Одредбите на член 2 од оваа уредба, освен на 

патничките автомобили и мотоциклите изземени со 
член 3 на Законот за ограничување на користењето 
и движењето на патничките и други моторни возила, 
не се однесуваат ниту на: 

1) патнички автомобили: на општествените ор-
ганизации, на инвалидите со телесни оштетувања, 
на инвалидите на кои им е признаено правото 
на придружник кога со нив се превезуваат 
инвалиди, и на лица на кои им е утврдена 
потребата од туѓа нега и помош; за итни 
комунални интервенции; на царинската служ-
ба кога таа врши службени дејствија; на правосуд-
ните истражни органи кога тие органи вршат служ-
бени дејствија; на органите на општествено-поли-

4 точките заедници чии броеви на регистарската таб-

лица почнуваат со бројот нула, односно чии четири-
цифрени броеви на регистарската таблица од реги-
старското подрачје на Белград завршуваат со бро-
јот 11; на општествените правни лица кои имаат 
регистарски таблици со регистарски ознаки на Со-
цијалистичка Република Црна Гора, односно во лич-
на сопственост на граѓани и граѓански правни лица 
кои имаат регистарски таблици со регистарски озна-
ки на: Бар, Цетиње, Котор, Никшиќ и Титоград 
кога се користат на патиштата на Социјалистичка 
Република Црна Гора, како и на патничките авто-
мобили наменети за отстранување на оштетени во-
зила; 

2) патничките автомобили и мотоциклите кои 
се користат за превоз во случај на елементарни и 
други непогоди, како и патничките автомобили и 
мотоциклите на ПТТ служба со кои се врши соби-
рање и разнесување на поштенски и телеграфски 
пратки; 

3) посебно обележените возила наменети за пре-
воз на деца, на стари и на онемоштени лица; вози-
лата кога учествуваат во вежби на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита; возилата кои 
учествуваат, односно кои непосредно се ангажирани 
на спортски натпревари и на други јавни приредби 
на патиштата; репортерските и репортажните во-
зила на радио-телевизијата и на радиодифузните 
организации; возилата за придружување на вонред-
ни (вонгабаритни) превози; возилата за организира-
но собирање и превоз на крв, плазма, серуми, лекови, 
вакцини, опојни дроги, отрови и лесно запални ма-
теријали; возилата за транспорт на биолошки мате-
ријал за трансплантации, за мострирање и анализи; 
возилата на хигиенско-епидемиолошката служба; 
возилата приспособени за погребни услуги; возилата 
за ветеринарски интервенции; возилата за итни ин-
тервенции на патиштата кога ги вршат тие интер-
венции (патарска-обиколувачка служба); возилата 
што се наменети за интервенции и надзор во систе-
мот на цевоводниот транспорт; возилата за итни 
интервенции во електродистрибуцијата; возилата на 
општествената исхрана; возилата на службата за 
одбрана од поплави и за заштита од хавариско за-
гадување на води, возилата за одржување тех-
нички, на електроенергетски, на градежни, на ру-
дарски, на геолошко-механички, на железнички, на 
телекомуникациони и на слични уреди и опрема." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 633 
6 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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521. 

Врз основа на член 4 став 2 и на член 5 став 
2 од Законот за ограничување на користењето и 
движењето на патничките и други моторни возила 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/79 и 30/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ИЗЗЕМАЊЕ ОД ЗАБРАНАТА НА ДВИЖЕЊЕ НА 
ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЛА-
ЦИИ И ПРЕВОЗИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ 

ЛЕСНО РАСИПЛИВИ СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за изземање од забраната на дви-

жење на товарни моторни возила на општествените 
правни лица на определени релации и превози на 
определени видови лесно расипливи стоки („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/79) називот на уредбата се 
менува и гласи: ,.Уредба за изземање од забраната 
на движење на товарни моторни возила на опште-
ствените правни лица, односно на товарни моторни 
возила во сопственост на граѓаните и граѓанските 
правни лица на определени релации и превози на 
определени видови лесно расипливи стоки". 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: 
„Со оваа уредба се утврдуваат видовите на товар-

ните моторни возила и видовите на специјални возила 
на општествените правни лип.а, кои се изземаат од 
забраната на движење на релациите подолги од 
200 к т од седиштето на тие лица, односно од се-
диштето на , работните единици или работилиштата 
на тие лица и видовите на товарните моторни вози-
ла на граѓаните и на граѓанските правни лица, кои 
се изземаат од забраната на движење на релациите 
подолги од 200 к т од живеалиштето на граѓаните, 
односно од седиштето на граѓанското правно лице, 
односно од местото во кое возилото е регистрирано 
или од местото во кое возилото се користи врз ос-
нова на договор склучен во писмен облик со опш-
тествено правно лице — ако превозот се врши за 
сопствени потреби. 

Со оваа уредба се утврдуваат и видовите на 
лесно расипливи стоки на чиј превоз не се одне-
суваат забраните предвидени во член 4, односно во 
член 5 на Законот за Ограничување на користењето 
и движењето "на патничките и други моторни во-
зила 

Член 3 
Во член 2 точка 2 се менува и гласи: 
„2) млеко, млечни производи и маргарин;". 
Во точка 5 по зборот: „печиво" се додава запир-

ка и зборот: „квасец". 
Во точка 6 на крајот се додаваат зборовите: „и 

пчели во кошници", а точката се заменува со точка 
и запирка и потоа се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„7) свежи јајца; 
8) сурова кожа; 
9) цвеќе за во саксија, режано цвеќе и садници.". 

Член 4 
Член 3 се менува и гласи: 
„Како специјални возила, во смисла на оваа 

уредба, се сметаат, и тоа: 

1) силоси за превоз на стоки во растурена со-
стојба; 

2) автоладилници; 
3) автодигалки; 
4) автоцистерни; 
5) возила за превоз на опасни материи; 
6) фургони и возила приспособени за превоз на 

мебел и конфекција; 
7) фургони и возила за^превоз на пари и доку-

ментација на платниот промет, поштенски марки, 
вредносници и пратки, како и поштенски автофур-
гоии кога вршат превоз на редовни линии за пре-
воз на поштенски пратки; 

8) возила со кои се вршат вонредни (вонгабари-
тни) превози и возила што ги придружуваат; 

9) возила за превоз на стакло и на производи 
од стакло; 

10) возила за превоз на крв, плазма, серуми, ле-
кови, вакцини, ОПОЈНИ дроги, отрови и лесно запални 
материјали, возила за транспорт на биолошки мате-
ријал за трансплантации, за мострирање и ана-
лизи и возила на хигиенско-епидемиолошката слу-
жба; 

И) возила кои служат за поправки и интервен-
ции (автоработилници, за потребите на производ-
ството и на преносот на електрична енергија, за 
потребите на електро - с трибуциј ата, за одржување 
на патишта, за отстранување на радиопречки, за 
одржување на телеграфски, телефонски и релеј ни 
инсталации, за одржување на технички, електро-
енергетски, градежни, рударски, нафтоводи!!, теле-
комуникациони и слични уреди и опрема, за пренос 
и поставување на трафостаници и столбови на елек-
тричната мрежа; за одржување и експедирање на 
лифтови и опрема за лифтови; макари; за гео-
лошко-геомеханички испитувања и сл.); 

12) возила за превоз на средства и апарати за 
спречување на болести на животни и растенија и 
на растителни штетници; 

13) возила за превоз на цистерни и на контеј-
нери со течни хемиски средства; 

14) возила на театри, на естрадни организации и 
на други уметнички организации и групи кога вр-
шат превоз на персоналот и на опремата потребна 
за одржување на приредби; 

15) возила приспособени за погребни услуги; 
16) возила од регистарските подрачја на Соци-

јалистичка Република Црна Гора кога се користат 
на патиштата на таа република; 

17) возила за превоз на печат; 
18) репортажни возила на радио-телевизијата и 

на радиодифузните организации; 
19) возила на метеорологиката служба (против-

градна одбрана и сл.); 
20) возила на општествените правни лица при-

способени за превоз на книги (подвижни библио-
теки) ; 

21) возила за медицински прегледи (флуорогра-
фирање и сл.); 

22) возила на земјоделската и спортската ави-
јација; 

23) возила со кои се врши превоз на стратешки 
материјал за потребите на воената индустрија; 

24) возила приспособени за превоз на мопеди и 
мотоцикли; 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 632 
в јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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522. 

Врз основа на член 4 став 2 и на член 7 став 2 
од Законот за ограничување на користењето и дви-
жењето на патничките и други моторни возила 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/79 и 30/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕВОЗИТЕ ШТО СЕ ИЗЗЕМААТ ОД ЗАБРА-
НИТЕ ОД ЧЛЕН 4 СТАВ 1, ОДНОСНО ОД ЧЛЕН 7 
СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧ-

КИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 
/ 

1. Одредбите на член 4 став 1 од Законот за 
ограничување на користењето и движењето на пат-
ничките и други моторни возила, не се однесуваат 
ниту на движењето на товарните моторни возила 
што се регистрирани во Социјалистичка Република 
Црна Гора, кога се движат на територијата на ^аа 
република. 

% Одредбите на член 7 став 1 од Законот за 
ограничување на користењето и движењето на пат-
ничките и други моторни возила, не се однесуваат 
ниту на движењето на патничките автомобили и 
автобусите на туристичките и угостителските орга-
низации кога вршат превоз на туристи, односно на 
своите гости, како ниту на движењето на автобусите 
што се регистрирани во Социјалистичка Република 
Црна Гора кога се движат на територијата на таа 
република. 

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

Е. п. бр. 634 
6 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

523. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), врз основа 
на согласноста на надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ ' 
НА СТОПАНСТВОТО 

1. Се продолжува важењето на следните реше-
нија, и тоа на: 

1) Решението за определување на царинската 
стапка „Слободно" на увозот на специфична опрема 
за производство на звучни книги за потребите на 
слепи лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/79); 

2) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
политичко-информативна дејност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/79); 

3) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на магнезиум-метал („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/70); 

4) Решението за намалување на царината на 
увозот на рибарски бродови за ловење на риби 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79). 

2. Намалувањето на царината по решенијата од 
точка 1 на ова решение се применува на увозот 
што ќе се врши до 30 септември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 635 
б јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с р. 

524. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 8 од Законот 
за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/76), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ ГРАНИЦИ НА 
РАДИОАКТИВНА КОНТАМИНАЦИЈА НА ЧОВЕ-
КОВАТА СРЕДИНА И ЗА ВРШЕЊЕТО НА ДЕ-

КОНТАМИНАЦИЈА 

Член 1 
Максимално дозволените граници на радиоак-

тивна контаминација на човековата средина се 
утврдуваат и деконтаминацијата на човековата сре-
дина се врши под условите и на начинот пропишани 
со овој правилник. 

Член 1 
Под контаминирана човекова средина се под-

разбира присуство на радиоактивни материи во 
работната или животната средина над максимално 
дозволените граници пропишани со овој правилник 

Под деконтаминирана човекова средина се под-
разбира средина во која,, со соодветни постапки, 
контаминацијата е намалена под максимално доз-
волените граници пропишани со овој правилник. 

Член 3 
Под работна средина, во смисла на овој правил-

ник, се подразбира средина во која се работи со 
радиоктивни материи над определената граница на 
радиоактивност. 

Под животна средина, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбираат воздухот, водата, земјиш-
тето, човечката и добиточната храна, лековите, 
предметите за општа употреба и секоја друга сре-
дина во која луѓето живеат или работат. 

Член 4 
Максимално дозволените граници на радиоак-

тивна контаминација на воздухот, водата за пиење 
и човечката храна се определени со максимално 
дозволеното годишно внесување на радионуклиди 
(МДГВ) во човечкиот организам и со средните го-
дишни дозволени концентрации (СГДК) што се на-
ведени во Табелата I, Табелата II, Табелата ТП, 
Табелата IV, Табелата V и Табелата VI, што се 
отпечатени кон овој правилник. 

Член 5 
Во воздухот, во водата за пиење или во човеч-

ката храна концентрацијата за одделен радиону-
клид и за непозната односно делумно позната 
смеса на радионуклиди не смее во 12 последователни 
месеци да ги премине вредностите на средната го-
дишна дозволена концентрација на радионуклиди 
во човековата средина. 
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Член 6 
Максимално дозволеното годишно внесување во 

човечкиот организам на радионуклиди по пат на 
инхалација или ингестија, како и сите изведени 
граници на контаминацијата важат само во случај 
ако воздухот, водата за пиење односно одделен 
вид на човечка храна се извор за внатрешна 
контаминација на луѓето. 

Во случај на озрачување на човечкиот орга-
низам од повеќе извори или во случај на надво-
решно озрачување, дозволените граници сразмерно 
се намалуваат според следниот образец: 

во кој симболите ги имаат следните значења: 

ГВиих. — годишно внесување со инхалација; 
М Д Г В и н х . - — максимално дозволено годишно вне-

сување со инхалација; 
ГВинг. — годишно внесување со ингестија (со 

вода и храна); 
МДГВинг. — максимално дозволено годишно вне-

сување со ингестија (со вода и храна); 
Дн. — доза со која човекот се озрачува од 

надворешни извори; 
МДДн. — максимално дозволена доза на озра-

чување на населението односно на 
поединец од населението. 

Член 7 
Максимално дозволените граници на радиоак-

тивна контаминација на водата што служи за дру-
гите потреби на населението не смее да ги пре-
минат границите на озрачување пропишани за 
поединец од населението. 

Член 8 
Земјиштето се смета за контаминирано ако на 

неговата површина стигнат радиоактивни материи од 
какво да е потекло и ако тие материи предизви-
куваат пречекорување на границите на озрачување 
пропишани за населението. 

Член 9 
Радиоактивната контаминација на добиточната 

храна не смее да ги премине границите што би 
довеле до пречекорување на границите на конта-
минација определни за животните намирници од 
животинско потекло. 

Член 10 
Максимално дозволените граници на радиоак-

тивна контаминација во готовите лекови и во суро-
вините за приготвување на готови лекови не смеат 
да ги преминат границите што се пропишани за во-
дата за пиење. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на готовите лекови, ниту на суровините што 
содржат радионуклиди што се користат за дијаг-
ностички или терапевтски цели. 

Член 11 
Максимално дозволените граници на радиоак-

тивна контаминација на средствата за одржување 
лична хигиена, за нега и разубавување на лицето 
и телото и на детските играчки не смеат да ги 
преминат границите што се пропишани за водата за 
пиење. 

Максимално дозволените граници на радиоак-
тивна контаминација на тутунот и на тутунските 
производи не смеат да ја преминат границата на 
активност од 3,7 ' 10 -2 алфа емитери по грам. 

Максимално дозволените граници на радиоак-
тивна контаминација во другите предмети за општа 
употреба не смеат да преминат: 

1) во цврсти компактни материјали — 1/10 од 
бројчената вредност на СГДК наведена во Табе-
лата I колона 8 во Bq /kg за одделен радионуклид, 
но вкупно не повеќе од 37 Bq /kg природен, односно 
3,7 Bq/kg вештачки создаден радиоактивен мате-
ријал; 

2) во течни и други цврсти материјали — 1/1000 
од бројчената вредност на СГДК наведена во Табе-
лата I колона 8 во Bq /kg за содржината на радио-
нуклид со време на полураспаѓање поголемо од 60 
дена, односно 1/100 од таа вредност за радионук-
лиди со време на полураспаѓање помало од 60 дена, 
но вкупно не повеќе од 37 Bq/kg природен, односно 
3,7 Bq /kg вештачки создаден радиоактивен мате-
ријал. 

Член 12 
Максимално дозволените граници на радиоак-

тивна контаминација на градежниот материјал што 
се употребува во висока градба не смеат да ја пре-
минат вредноста за ^ R a — 3,7 • 102 Bq/kg, 232Th — 
2,6 . 10? Bq/kg, 40К — 4,8 • 103 Bq/kg и за вкупната 
сума вештачки радионуклиди 3,7 • 10* Bq/kg, со тоа 
што да биде исполнет условот според следниот 
образец: 

во кој симболите ги имаат следните значења: 
c R a — концентрација на 226Ra во Bq/kg 
c j h — концентрација на 232 Th во Bq/kg 
С К — концентрација на 40К во Bq/kg 
CV — концентрација на сите вештачки радио-

нуклиди во Bq/kg 

Член 13 
Радиоактивната контаминација на површините 

во работната и животната средина и површинската 
контаминација на луѓето и на нивните алишта не 
смеат да ги преминат максимално дозволените гра-
ници наведени во Табелата VII што е отпечатена 
кон овој правилник. 

Член 14 
Деконтаминација на човековата средина е секоја 

постапка што води кон намалување или отстрану-
вање на контаминацијата на таа средина. 

Резултатот на деконтаминацијата се изразува 
како количник на почетната активност и на актив-
носта по деконтаминацијата (ФД — фактор на де-
контаминации а). 

Член 15 
Деконтаминација на воздухот се постигнува со 

непрекината промена на воздухот во зграда, во 
просторија или на одделно работно место, при исто-
времено отстранување на несаканите контаминенти 
со филтрација^или атсорпција. 

Местото за влегување на чист воздух мора да 
се оддели од местото за испуштање на воздух од 
зградата за да се спречи влегување на испуштениот 
воздух (рециркуладија). 

Член 16 
Начинот на деконтаминација на водата, на чо-

вечката храна и добиточната храна се определува врз 
основа на следните критериуми: 

1) количината на контаминираната вода и храна 
и нивната намена; 

2) видот, својството и концентрацијата на кон-
таминентите; 
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3) физикалните, хемиските и другите особини 
на водата и храната. 

Член 17' 
Деконтаминација на земјиштето и на - градеж-

ните објекти се врши ако се утврди дека нивната 
контаминација е таква што да може да настане, по, 
кој и да е пат, пречекорување на пропишаните 
граници на контаминација или озрачување. 

Член 18 
Деконтаминација на површините на , работното 

место, на заштитните алишта, на просториите, опре-
мата, преслеката, облеката, пратките на радиоакти-
вен материјал, предметите за општа употреба и ко-
жата на луѓето се врши ако се пречекорени грани-
ците на максимално дозволената контаминација на 
овие површини, пропишани во Табелата VII. Пре-
мачкување^ на тие површини со заштитни облоги 
и премачкувачи не се смета како деконтаминација 
во смисла на овој правилник. 

Член 19 
Деконтаминацијата на човековата средина се 

врши на начинот ,и по методите што се отпечатени 
кон овој правилник. 

Методите од став 1 на овој член не ја исклучу-
ваат примената на други признати постапки и мето-
ди со кои може да се изврши успешнодеконтами-
нација. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1774 
24 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ЧОВЕКО-
ВАТА СРЕДИНА 

I. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ВОДА 

За деконтаминација на вода се користат след-
ните методи: 

1) деконтаминација по пат на природно радио-
активно распаѓање се применува ка! води за-
гадени од радионукдиди со релативно пократ-
ко време на полураспаѓање (Ј-131, П-32 и сл'.), кои 
обично се појавуваат во клинички и други радио-
изотопни лаборатории. Резервоарите за одложување 
на контаминираната вода, по можност повеќе од нив, 
КОИ наизменично се полнат и празнат, мораат да 
бидат сместени во посебна просторија и снабдени со 
покажувачи на нивото и со уреди за земање изва-
доци на вода; 

2) флокулација, таложење и седиментација -
метод подразбира создавање на флокули или 
талози што ги атсорбираат или оклудираат радио-
активните материи што се растворени или се при-
сутни во водата во форма на суспензии или колоиди. 
Создавањето на флокули или талози се постигнува 
со додавање на определени хемикалии, во базен 
медиум, на пример на железни и алуминиумон соли. 
Овој метод е погоден за помалку контаминирани 
води, а ФД изнесува помеѓу 2 и неколку стотини, 
што зависи од видот, својствата и концентрацијата 
на елементите во водата. Другите растворени суп-

станции, како што се хелатни агенси, можат битно 
да ја намалат ефикасноста на методот. Создадената 
тиња, во која се концентрираат радионуклиди, се 
отстранува со филтрација или седиментација, а 
филтратот или декантот може во процесот повторно 
да се примени или натаму се определува; 

3) дестилација — постапката не зависи од сте-
пенот на контаминација, а зависно од апаратурата се 
постигнува ФД од 104 и повеќе. Ако водите содржат 
гасовити радиоактивни состојки, на пример трициум, 
постапката не може да се примени; 

4) јонска замена. Во текот на постапката 
радиоактивните јони од водата се врзуваат на 
природните или вештачките јонски изменувачи, а 
еквивалентното количество на неактивни јони се 
ослободува во вода. Методот може да се користи 
за деконтаминација на води со ниска концентрација 
на соли, нечистотии, колоиди и сл. (додатно чистење 
на дестилат^, деконтаминација на води што цирку-
лираат во реактор или на води од базени за чување 
на истрошено нуклеарно гориво). Обично се пости-
гнува ФД од 10 до 103. Заситените јонски изменувачи 
се отстрануваат во радиоактивниот отпад или се 
регенерираат, при што треба да се води сметка за 
степенот на контаминација на регенераторот; 

5). филтрација. Со овој метод механички се 
отстрануваат нерастворливите материи или вешта-
чки создадените талози од радиоактивни суспензии. 
Битен дел на системот се елементите за филтрација 
(филтрите, помошните средства за филтрација) од 
кои првенствено зависи ФД (2 до 102); 

6) дегазирање. Овој метод се применува за 
отстранување на контаминација што ја сочинуваат 
гасовити радионуклиди. Се изведува со загревање 
на, вода или со дегазирање со помош на неактивниот 
гас на носачот. Зависно од почетната активност и 
од изведувањето на постапката, се постигнува ФД 
од 10 до 104. 

При примена на повеќе постапки за деконтами-
нација, дегазир^њето се изведува на крајот. 

И. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА ЦА ХРАНА 

1. Ако во храната се утврдат контаминенти со 
пократко време на полураспаѓање, храната се остава 
да отстои или се преработува во прехранбени про-
изводи кои можат лесно да се складираат за да 
може, низ процесот на природно радиоактивно рас-
паѓање, да се отстрани контаминацијата. 

2. Деконтаминацијата на пакувани прехранбени 
производи почнува со чистење на амбалажата, и тоа 
со миење со текушта вода, при употреба на четка 
или крпа за бришење и раствор на детерџент, или 
контаминираната амбалажа само се навлажува и 
отстранува, а храната се става во чиста амбалажа. 

3. Непокриените прехранбени производи: месо, 
риби, зеленчук, зрнеста храна, ка ј кои ќе се утврди 
површинска контаминација, можат да се деконта-
минираат со повеќекратно миење со текушта вода. 
Ако со миењето не може да се постигне саканата 
деконтаминација, на месото, рибата или зеленчукот 
им се реже и отстранува горниот слој дебел 0,5 до 5 
сантиметри. 

4. Брашното и добиточната храна во порозни 
вреќи контаминирани по површината — се деконта-
минираат со потопување во вода или со премачку-
вање со влажна крпа, поради што се врзува површин-
скиот контаминиран слој на брашното, а внатреш-
ниот неконтаминиран дел се пренесува во чиста 
амбалажа. Во случај на површинска контамина-
ција на порозни вреќи што содржат сол, 'шеќер и 
слични прехранбени производи што се раствораат 
во вода, површините на вреќите се премачкува ат со 
растопен парафин или со брашно разматено во вода, 
а по врзувањето на површинскиот дел, ^загадениот 
дел се пренесува во чиста амбалажа. 
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III. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ЗЕМ-
ЈИШТЕ И НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
1. Чистењето или измивањето на радиоактивни 

контаминенти од површините се применува за соо-
браќајници или за градежни објекти со тврдо гра-
ден горен слој (асфалт, бетон) кој делумно или Целос-
но може да- се деконтаминира ако се мие со силни 
млазеви вода под притисок. За таа цел -можат да се 
користат противпожарните уреди или техниката за 
одржување на чистотијата во градовите. 

2. Во случај на излевање на радиоактивни теч-
ности на ограничена површина од патот или сообра-
ќајницата, мора да се направи обид течноста да се 
апсорбира со помош н'а песок, земја или сличен 
порозен материјал. Треба да се настојува да се спре-
чи излевањето на контаминираните раствори во кана-
лизација и канали преку кои контаминацијата ле-
сно се шири. Материјалот што е користен за апсор-
пција се остранува (со ш м у к а л к а со одвезување), и 
со тој материјал понатаму се постапува како со 
радиоактивен отпад. 

Во случај на чистење на сообраќајници во гра-
довите, контрола на^ радиоактивните ефлуенти се 
врши во колекторите на градската канализација. 

3. С л у ж е њ е т о и механичкото отстранувањељ на 
површинскиот слој од земјиштето или од снегот, кои 
содржат радиоактивни контаминенти, се користи за 
чистење на поголеми тревн,и или земјени површини. 
Се изведува со помош на булдожер или со слична 
техника за теренска работа, при што површинскиот 
слој на земјиштето односно на снегот треба да се 
отстрани на доволна оддалеченост или да се изолира 
така што да не претставува извор за натамошна 
контаминација и зрачење. 

4. Посилно контаминираните места на теренот 
можат привремено да се прекријат со слој од чиста 
земја (,дебел околу 20 с т ) , со што се намалува интен-
зитетот на дозата на зрачењето и се спречува шире-
њето на контаминација во воздухот. 

5. Со прекопување, со длабоко орање иди со 
симнување на површинскиот слој од контаминира-
ната почва може значително да се намали степенот на 
контаминација на тревите и културите што се одгле-
дуваат на таквото земјиште. Во случај на контами-
нација со фисиони продукти, со додавање вар на 
пасиштата се намалува содржината на стронциумво 
тревата. Заштитните мерки вклучуваат и измена на 
културата на контаминираното земјиште, и тоа по-
себно на културите со помала содржина на калциум. 

IV. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПОВР-
ШИНИ 

1. Општи правила 
Постапката за деконтаминација мора да се 

изведува според следните општи правила: 
1) деконтаминацијата да се започне од рабовите 

кон центарот на ,контаминираното подрачје; 
2) да се спречи ширењето на контаминација на 

околното, подрачје; 
3) во текот на деконтаминацијата повремено да 

се мери степенот на загаденоста; 
4) чистите места или подрачја да се заштитат со 

пластични фолии, со хартија и сл.; 
5) да се провери површинската контам,инација 

на персоналот и материјалот пред преминувањето на 
чисто подрачје; 

6) да се изолираат сите употребени раствори и 
прибор за деконтаминација додека не се измери 
степенот на нивната загаденост. 

2. Постапка при контаминација со радионуклиди со 
кратко време на полураспаѓање 

Во случаите на контаминација со радионуклиди 
со релативно кратко време на полураспаѓање,пред-

метите или подрачјата се изолираат додека" со при-
роден процес на радиоактивно распаѓање не се на-
мали активноста под дозволените граници. 

3. Рачно чистење -
Рачното чистење ги опфаќа постапките како што 

се бришење, рибање и перење. Постапките се е ф и -
касни за отстранување на контаминација од низок 
или среден степен на контаминација на непорозни' 
или'скоро непорозни површини. Чистењето се врши 
со помош на вода, водени раствори на тензиди, 
комплексирачки агенси, органски растворувачи и 
други хемикалии. 
4. Механичко чистења 

Механичките методи за деконтаминација опфа-
ќаат: шмукање, чистење со млазеви на вода или 
водена пареа под притисок, квасење и чистење со-
ултразвук. Тие методи се користат, главно, при де-
контаминација на силно загадена опрема односно 
површина. 

а ) Ш м.у к а њ е 
Шмукањето, цокро или суво, е ефикасен метод 

за отстранување на послабо врзаните честици на 
контаминација и обично се користи како почетна 
постапка пред рачното чистење. Вакуумскиот систем 
мора да содржи филтер кој ќе го спречи ширењето 
на контаминацијата, посебно во воздухот. Треба да 
се обрне внимание на количината на радиоактивниот 
материјал во вакуумскиот систем, за да се избегнат 
прекумерните дози на озрачување на персоналот. 

б) Ч и с т е њ е с о м л а з 
Чистењето со млаз на вода или пареа или со 

раствор на хемикалии и детерџенти претставува 
ефикасен метод со кој се постигнува висок фактор 
на деконтаминација. Се користат различни типови 
на комерцијални уреди, кои се погодни за операции 
на далечина и за чистење на големи површини. 
Чистењето со млаз на вода или пареа под - висок 
притисок не е најпогодно поради тоа што контами-
нацијата се шири по голема површина, па. е препо-
рачливо операцијата да се изведув\а во посебни 
ќелии и танкови наменети за таква употреба. 

в ) К в а с е њ е и п р с к а њ е 
Уредите и материјалите со мали димензии често, 

се деконтаминираат со квасење и прскање. КаЈ 
обата метода се користат раствори на хемикалии 
или на средства за перење, а постапката обично 
бара посебни кади и танкови, можност за рецикли-
зација на растворот и добра вентилација со филтри. 
Прскањето или предност зашто обединува меха-
ничко и хемиско дејствување, со тоа што во одделни 
случаи обликот на објектот го спречува ефикасното 
чистење од целата површина. Со квасењето се овоз-
можува добар пристап кон сите површини, но не се 
остварува механичко дејствување. 

г) Ч и с т е њ е с о у л т р а з в у к 

Чистењето со ултразвук ги обединува преднос-
тите на хемиското и механичкото дејствување при 
чистењето. Најмногу се користи за мали објекти, а 
предноста на тој метод е во тоа што може да се 
изведува на далечина и што деконтаминацијата е 
брза и к а ј објекти со неправилен облик и површина. 

д) Б р у с е њ е и к о р и с т е њ е н а а б р а з и в и 

Брусењето и користењето на абразиви се ефи-
касни начини за деконтаминација на метали и бе-
тонски површини. 

Со брусење на површините се отстранува кон-
таминација од помали предмети или од одделни 
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контаминарни места на кои површината е релативно 
мазна. Со брусењето се постигнува висок декон-
таминационен фактор, а постапката е економична. 
Се користат различни комерцијални уреди за брусе-
ње. По брусењето, на површината остануваат кон-
таминирани отпадоци, кои, мораат да се отстранат 
со некој друг метод (шмукање, бришење и сл.). 
Брусењето често предизвикува ширење на контами-
нацијата во ваздухот и не е економично за чистење 
на големи површини. 

Песочењето има определени предности во однос 
на бдеењето. Песочењето е брзо, овозмужува ви-
сок ФД, ефикасно е и на неправилно обликуваните 
површини, а може да се примени и за чистење на 
големи површини. За песочењето се користат раз-
лични абразиви: песок и стаклени и метални стру-
ганици. а брзината, обликот и големината на чести-
ците на абразивите ќе влијат врз ефикасноста на чис-
тењето. Главниот недостаток на песочењето е во 
тоа што предизвукува ширење на контаминираните 
честици во воздухот. Тоа може да се спречи со тех-
ника на мокро песочење и со изведување на опера-
цијата во посебни комори со потпритисок, опремени 
со филтри. 

5. Деструктивна деконтаминација 

Под деструктивна деконтаминација се подраз-
бира механичко отстранување на контаминираните 
површини и делови, кои се фрлаат во радиоактивен 
отпад. Опасноста од ширењето на контаминацијата 
при овој начин на чистење зависи од степенот на 
контаминацијата, од природата на контаминентите и 
од физикалните карактеристики на деловите што се 
остануваат. 

в . Нанесување на заштитен слој 

Површината контаминирана со алфа-емитери 
или, бета-емитери со пониски енергии може да се 
преслекува со заштитна боја или со слој од пласти-
чен материјал, што може да биде доволна заштита 
од зрачење и од ширење на контаминација. Таквата 
површина нема да се смета како деконтаминирана 
во смисла на овој правилник. 

V. ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ЗАШТИТНИ АЛИ-
ШТА, НА ПОСТЕЛНА ПРЕСЛИКА И СЛИЧНА 
ОПРЕМА ^ 

1. Контаминираната преслека (заштитните али-
шта, убрусите, постелната преслека во медицинските 
установи и сл.) се 'собира во пластични ќееиња или 
во садови со капак, за да не дојде до ширењ^ на 
контаминацијата. 

2. Во случај на контаминација со радионуклиди 
со релативно кратко време на полураспаѓање се 
препорачува преслекћта да се задржи и да се издаде 
на перење кога контаминацијата, со радиоактивно 
распаѓање, ќе спадне на дозволеното ниво. 

3. Работните организации ,во кои професионално 
се работи со отворени радиоактивни материјали мо-
раат да имаат сопствени перални за контаминирана 
преслека. Вообичаеното перење, при употреба на де-
терџенти, во повеќето случаи е доволно за успешна 
деконтаминација. Во спротивно, треба да се продол-
ж и времето на перењето и да се повтори измива-
њето. -

4. Преслеката што не може да се дехонтаминира 
до границите наведени во Табела VII точка 3, треба 
да се смета како радиоактивен отпад. 

ТАБЕЛА I 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ (МДГВ) ПО ПАТ 
НА ИНХАЛАЦИЈА И ИНГЕСТИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ 
СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РАДИОНУКЛИДИ (СГДК) ВО ВОЗДУХОТ 

И ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

М Д Г В С Г Д К 

ВРЕМЕ НА 
РАДИО- ПОЛУРАСПА-
НУКЛИД ЃАЊЕ (11/2) 

ВО РАБОТНАТА ВО ЖИВОТНАТА ВО РАБОТНАТА ВО ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

со инха-
лација 
Вд/год. 

СРЕДИНА 
со инка со инф-
лација стиј^ 
В^/год. Вд/год. 

СРЕДИНА 
воздух 

Ђ ^ / т 9 

СРЕДИНА 
. воздух вода за 

пиење 
В д / т ѕ В ^ / т 3 
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ТАБЕЛА П 
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ (МГДВ) ПО ПАТ НА ИНХАЛАЦИЈА И 
ИНГЕСТИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШНИ 
ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ВО ВОЗДУХОТ И ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ НА ПРИРОДЕН ТО-

РИУМ И ПРИРОДЕН ИЛИ ОСИРОМАШЕН УРАН 

•) 1 g природен ториум содржи 4.103 Bq Th-232, 4.103 Bq Th-228 и различни количини на Th-227, 
Th-231 и Th-234 во зависност од релативната содржина на Th-232 и на природен уран во рудата и 
од времето на нивното одделување. 

b) 1 g природен или осиромашен уран содржи 1,2.104 Bq U-238 и најмногу 1,2.104 Bq U-234 и 5,7.10s 

Bq U 235. Поради хемиската токсочност на природниот уран U-238, U-236 и U-235 во топена форма, 
количината на уран од кој и да било изотопен состав не смее да ја премине ниту во еден ден гра-
ницата од 2,5 mg уран внесен во телото со вдишување, односно 150 mg уран внесен во телото преку 
вода и храна. 
Забелешка: 1 Ci = 3,7.10l0Bq. \ 

ТАБЕЛА III 

СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) НА ИНЕРТНИ И КРАТКОЖИВЕЧКИ ГА-
СОВИ ВО ВОЗДУХОТ ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Забелешка: 1 Ci e 3,7.1010 Bq. 

Забелешки кон табелите I—III 

1, Максимално дозволената годишна активност (МДГВ) внесена во телото преку воздух (инхалаци-
ја) односно вода и храна (ингестија) може да се пресмета со множење на вредноста на СГДК со соодвет-
ната стандардна вреднбст за количината на*воздухот односно водата што годишно се внесуваат во телото, 
и тоа на: 

воздух — во работната средина во текот на работното време (42 часа неделно) 2,5.10s т3 /год. 
— во животната средина (168 часови неделно) 7,3.10s т ѕ /год. 

вода — за пиење (168 часови неделно) во форма на течност и храна 0,8 т ѕ /год. 

/ 
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2. СГДК вредности за радионуклиди кои со распаѓање создаваат радионуклиди потомци важат 
само за изотоп на родителот, бидејќи е земено предвид и озрачувањето од изотоп потомок што наста-
нува во телото. Ако со мерењето се установи дека изотопот потомок е присутен во извадокот, неговата 
активност треба да се одземе од вкупната активност на извадокот за да се определи концентрацијата на 
изотопот — родител. Вредноста на СГДК за таква смеса се пресметува на начинот прикажан во то-
чка 4. 

3. По исклучок, за Rn-220 и Rn-222 СГДК вредности се дадени под претпоставка да се наоѓаат, во 
воздухот што се вдишува, во рамнотежа со нивните потомци. 

4. СГДК за смеса на радионуклиди со познат процентуален состав се пресметува со помош на из-
разот: 

Забелешка: 1 СЛ в ЗДЛО^Вд 

каде што е: 
SGDK смеса — максимално дозволена вкупна концентрација на сите радионуклиди во 

смесата 
SGDKi — максимално дозволена концентрација на i-от радионуклид во смесата 

Pi — удел на i-от радионуклид во смесата 
n — број на радионуклиди во смесата 

5, За смеса на познати радионуклиди со непознат процентуален состав, СГДК вредноста за смеса-
та е еднаква со вредноста на СГДК на најтоксичниот радионуклид присутен во смесата. 

ТАБЕЛА IV 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ (МДГВ) ПО ПАТ 
НА ИНХАЛАЦИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШ-
НИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ВО ВОЗДУХОТ ЗА НЕПОЗНАТА И,ЛИ ДЕЛУМНО ПОЗ-

НАТА СМЕСА НА РАДИОНУКЛИДИ 



Страна 1054 - Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, "И јули Ј1"јј1 

Т А Б Е Л А V 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ (МДГВ) ПО ПАТ 
НА ИНГЕСТИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШНИ 
ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ЗА НЕПОЗНАТА ИЛИ ЗА ДЕЛУМ-

НО ПОЗНАТА СМЕСА ОД РАДИОНУКЛИДИ 

Забелешка: 1 Ci 8=8 3.7.1010 Bq 

ТАБЕЛА VI 

СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ЗА НЕПОЗНАТА ОДНОСНО ЗА ДЕ-
ЛУМНО ПОЗНАТА СМЕСА ОД РАДИОНУКЛИДИ ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ЖИВОТНИ НАМИР-

НИЦИ 

1) Максимални годишни количини за лична потрошувачка по член на домаќинство според* Статис-
тички билтен број 938. Анкета за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата 1973. 
Количива-просеци по член, дел XIII. 

Ѕ) Смесите I, II, III, IV одговараат на поделбата наведена во табелата V. 
Забелешка: 1 Ci = 3,7.10le Bq 
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ТАБЕЛА VII 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНА КОНТАМИНАЦИЈА НА ПОВРШИНИ 

АЛФА ЕМИ- ДРУГИ РАДИО- ВИД НА КОН-
СРЕДИНА И ОБЈЕКТ ТЕРИ НУКЛИДИ ТАМИНАЦИЈА 

Bq/100 cm2 Bq/100 cm2 

1 2 3 4 

Работна средина 

1. Работни места и надворешна страна на заштит-
ните облеки во средината каде што се работи со 
отворени радиоактивни извори на зрачење1) 400 4000 отстранлива 

2. Простории, опрема и работна облеки во среди-
ната каде што се оаботи со затворени радио-
активни извори на зрачења2) 40 400 врзана 

Животна средина 

3. Работни и заштитни облеки, постелка и друга 
преелека од медицински установи и лаборатории 
која се испраќа во заеднички или јавни перални. 
Надворешна страна на пратките што содржат 
радиоактивен материјал а се упатуваат со јавен 
транспорт 40 400 отстранлива 

4. Простории и опрема во средината каде ш г̂о чо-
векот живее и работи, површина на предметите 
наменети за општа употреба. 
Преслека. приватна облеки и кожа на луѓето2) 4 400 врзана 

1) Вредностите не ја вклучуваат цврсто врзаната контаминација, доколку е сигурно утврдено дека не 
постои опасност од ширење на контаминација или од инкорпорација. 

2) На овие објекти не смее да има отстранлива контаминација. 
Забелешка: 1 Ci = 3,7.1019 Bq 

525. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШ-
ТААТ ВО ПРОМЕТ И ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО-
ДА ЗА ПИЕЊЕ, ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ И 
ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, КОНТАМИ-

НИРАНИ СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 

Член 1 
Водата за пиење, животните намирници и пред-

метите за општа употреба, кои се контаминирани 
со радиоактивни материи, можат да се употребу-
ваат за пиење, да се пуштаат во промет и да се ко-
ристат за наменетите цели под условите пропиша-
ни с а овој правилник. 

Член 2 
Како контаминирани, во смисла на овој пра-

вилник, се сметаат водата за пиење, животните на-

мирници и предметите за општа употреба за кои 
ќе се утврди дека содржат радиоактивни материи 
над границите пропишани со Правилникот за мак-
симално дозволените граници на радиоактивна 
контаминација на човековата средина и за вршење-
то на деконтаминација („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/79). 

Член 3 
Водата за пиење, животните намирници, однос-

но предметите за општа употреба за кои ќе се 
утврди дека се контаминирани со радиоактивни 
материи под пропишаните граници, можат без огра-
ничување да се употребуваат за пиење, да се пуш-
таат во промет и да се користат за наменетите 
цели. 

Член 4 
Водата за пиење која содржи радиоактивни ма-

терии над пропишаната граница може да се упо-
требува за пиење, ако се утврди дека активноста 
на радиоактивните материи во таа вода, заедно со 
активноста на радиоактивните материи што годиш-
но се внесуваат во човечкиот организам по пат на 
животни намирници, не ги преминува максимално 
дозволените граници на озрачување пропишани за 
поединец од населението. 
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Член 5 
Водата за пиење во која активноста на радио-

активните материи, заедно со активноста на радио-
активните материи во животните намирници што 
годишно се внесуваат во човечкиот организам, ги 
преминува границите на озрачување пропишани за 
поединец од населението, може да се употребува за 
пиење ако со соодветна постапка се спроведе ус-
пешна деконтаминација. 

Член 6 
Животната намирница која е контаминирана со 

радиоактивни материи над пропишаната граница 
може да се пушта во промет и да се користи ако се 
утврди дека активноста на радиоактивните материи 
со кои е контаминирана, заедно со активноста на 
радиоактивните материи во другите животни на-
мирници и во водата за пиење што годишно се вне-
суваат во човечкиот организам, не ги преминува 
максимално дозволените граници на озрачување 
пропишани за поединец од населението. 

Член 7 
Животната намирница во која активноста на 

радиоактивните материи, заедно со активноста на 
радиоактивните материи во другите животни на-
мирници и во водата за пиење што годишно се 
внесуваат во човечкиот организам ги преминува 
границите на озрачување за поединец од населе-
нието, може да се пушта во промет и да се користи 
ако со соодветна постапка се спроведе успешна де-
контаминација 

Член 8 
Предметите за општа употреба за кои ќе се 

утврди дека се контаминирани со радиоактивни 
материи над пропишаните граници можат да се пу-
штаат во промет и да се користат за наменетите 
цели, ако со соодветна постапка се спроведе успеш-
на деконтаминација. 

Член 9 
Водата за пиење, животните намирници и пред-

метите за општа употреба кои се контаминирани со 
радиоактивни материи над пропишаните граници, а 
не можат да се употребуваат, пуштаат во промет и 
користат под условите од чл. 4 до 8 на овој правил-
ник, се сметаат како хигиенски неисправни. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 1772 
24. мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеповски, с. р. 

526. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за ста-
тистичките -истражувања од интерес за целата зем-
ја („Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/77), директорот 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛА-
СИФИКАЦИЈА НА БОЛЕСТИ, ПОВРЕДИ И ПРИ-

ЧИНИ ЗА СМРТ (IX РЕВИЗИЈА) 

1. Во статистичките истражувања во кои се ко-
ристи дијагнозата на болестите, повредите и причи-
ните за смрт се применува, заради споредливост на 
податоците, Меѓународната класификација на бо-
лест, повреди и причини за смрт (IX ревизија), како 

југословенска стардардна класификација . 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето ЕО „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнз^вајки од 1 јануари 
1979 година. 

Бр. 710-2916/1 
22 јуни 1979 година 

Белград 

Заменик-директор на Со-
јузниот завод за статис-

тика, 
д-р Војан Конвали^ка , с. р. 

527. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за. целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/77), во врска со 
одредбата од редниот број 1 на одделот Статистич-
ки регистри на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1979 го-
дина, која е составен дел од Одлуката за утврду-
вање на Програмата на статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја за 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/79), директорот на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
Т Р А Ж У В А Њ Е „РЕВИЗИЈА НА ДОКУМЕНТИТЕ НА 
СТАТИСТИЧКИОТ КАТАСТАР" ВО 1979 И 1980 

ГОДИНА 

1. Статистичкото истражување „Ревизија на до-
кументите на статистичкиот катастар" ќе се спро-
веде од 14 јули 1979 до 31 декември 1980 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова реше-
ние ќе се соберат податоци за промените, со кои ќе 
се дополнат документите на статистичкиот катастар 
(скици и описи на границите на статистичките кру-
гови) за потребите на пописот на населението, до-
маќинствата и становите во 1981 година и ќе се 
обезбеди постојана евиденција на таквите промени 
за ажурно водење на тие документи и за потребите 
на Единствениот регистар на територијалните еди-
ници. 

3. Истралѕувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што 
ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика во со-
работка со републичките и покраинските заводи за 
статистика. 



Петок, 19 јули 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ А Број 32 - Страна 17 

4. Ва спроведувањето на истражувањето од 
точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот за-
вод за статистика, републичките заводи за статис-
тика, покраинските заводи за статистика и надлеж-
ните органи, односно организации во општините и 
градовите. 

5. Податоците собрани со истражувањето од 
точка 1 на ова решение ќе служат за потребите на 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја и за потребите на водењето евиденција за 
територијалните промени во општинските и други 
органи и организации. 

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

Бр. 710-2798 
18 јуни 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за статистика, 

Ибрахим Латифиќ, с. р. 

528. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на дрвната индустрија 
кои имаат следни називи и ознаки: 

1) Кибрит. Услови на изработка-
та и* испораката — — — — — JUS D.H9.020 

2) Плута. Плочи од агломерирана . 
плута. Карактеристики — — — — JUS D.Z0.036 

3) Плута. Плочи од чиста експан-
дирана агломерирана плута. Карак-
теристики — — — — — — — JUS D.Z0.037 

4) Плута. Подни плочи од плута. 
Карактеристики — — — — JUS D.Z0.039 

5) Плута. Чепови од плута. Пои-
ми и поделба — — — — — — JUS D.Z0.050 

6) Кујнска опрема. Координацио-
ни мери — — — — — — — . JUS D.E1201 

7) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци за фурнир -на ши-
роколисници — — — — — — JUS D.B4.020 

8) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци за фурнир на игло-
лисници — — — — — — — JUS D.B4.021 

' 9) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци за лупење на ши-
роколисници — — — — — — JUS D.B4.022 

10) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци за лупење на игло-
лисници — — — — — — — JUS D.B4.023 

11) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци за прагови — — JUS D.B4.026 

12) Производи од експлоатација 
на шуми. Комбинирани трупци — — JUS D.B4.027 

13) Производи' од експлоатација 
на шуми. Трупци на широколисници 
за режење — — — — — — — JUS D.B4.028 

14) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци на иглолисници за 
режење — — — — — — — — JUS D.B4.029 

15) Производи од експлоатација 
на шуми. Трупци за фурнир на даб JUS D.B4.031 

16) Испитување на* дрво.* Опреде-
лување на статичката тврдост — JUS D.A1.032 

17) Испитување на дрво. Опреде-
лување на динамичката тврдост — JUS D.A1.033 

18) Испитување на дрво. Опреде-
лување на модулот на еластичноста 
при статичко свиткување — — — JUS D.А 1.035 

19) Испитување на дрво. Земање 
мостри — — — — — — — — JUS D.A1.040 

20) Испитување на дрво. Опреде-
лување на содржината на влагата JUS D.A1.043 

21) Испитување на дрво. Опреде-
лување на гафатнинската маса — — JUS D.A1.044 

22) Испитување на дрво. Опреде-
лување на статичката свиткувачка 
цврстина — — — — — — — JUS D.A1.046 

23) Испитување на дрво. Опреде-
лување на свиткувачката цврстина 
при удар — — — — — — — JUS D.A1.047 

24) Испитување на дрво. Опреде-
лување на затезната цврстина во 
правец на влакната — — — — JUS D.A1.048 

25) Испитување на дрво. Опреде-
лување на притисната цврстина во 
правец на влакната — — — — JUS D.A1.051 

26) Испитување на дрво. Опреде-. 
лување на смолкнувачката цврс-
тина паралелно на дрвните -влакна JUS D.A1.053 

27) Кревети, легла и детски кре- -
вети — — — — — — — — JUS D.E2.033 

28) Мебел. Кујнски и трпезарис-
ки маси — — — — — — JUS D.E2.024 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Освен точ. 4.3, 4.4. и 5. на југословенскиот стан-

дард JUS D.E7.201, чија примена не е задолжител-
на, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни, а ќе се применуваат 
на производите од областа на дрвната индустрија 
што ќе се произведат, односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди кои имаат следни%називи и ознаки: 

1) Кибрит — — — — — — JUS D.H9.020, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на шумарството и дрвната индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/59). 

2) Елементи на кујнски мебел од 
дрво: 

Стоечки едноделен орман — JUS D.E2.101 
3) Стоечки дводелен орман — JUS D.E2.102 
4) Стоечки орман за во ќоше — JUS D.E2.103 
5) Орман за мијалник — — — JUS D.E2.104 
6) Плоча за стоечки ормани — JUS D.E2.105 
7) Висечки едноделен орман — JUS D.E2.106, 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на* дрвната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

8) Кујнски мебел: 
Висечки дводелен орман Ј1ЈЅ Б.Е2.107 
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9) Висечки орман за во ќоше — JUS В.ЕЗ. 108, 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за кујнски мебел („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
26/64). 

10) Елементи на кујнски мебел 
од дрво: 

Висок орман — — • — — JUS D.E2.109 
11) Стоечки повеќеделен орман — JUS D.E2.111 
12) Висечки повеќеделен орман JUS D.E2:112, 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на дрвната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

13) Производи од експлоата-ција 
На шуми: 

Трупци за фурнир на широколис-
ници. Општи услови — — — — 

14) Трупци за фурнир на широ-
колисници. Посебни услови за сите 
видови, освен за даб — — — — 

15) Трупци за фурнир на игло-
лисници — — — — — — — 

16) Трупци за лупење на широ-
Колисници. Општи услови — — — 

17) Трупци за лупење на широко-
Иисници. Посебни услови — — — 

18) Трупци за лупење на игло-
лисници . — — — — — — 

19) Трупци за прагови — — — 
20) Комбинирани трупци — — 
21) Трупци за режање на широ-

колисници. Општи услови — — — 
22) Трупци за режење на широ-

колисници. Посебни услови — — 
23) Трупци за режење на игло-

лисници. Општи услови — — — 
24) Трупци за режење на игло-

лисници. Посебни услови — — — 
25) Трупци за фурнир на широ-

колисници. Посебни услови за даб — JUS D.B4.031, 
донесени во Решението за југословенските стандарда 
од ,областа на експлоатацијата на шуми („Службен 
листана СФРЈ", бр. 12/67). 

26) Испитување на дрво. Земање 
л мостри — — " — — — — — — 

27) Испитување на дрво. (Влаж-
ност на дрвото) — — — —- — 

28) Испитување на дрво. (Специ-
фична тежина) — — — — — 

29) Испитување на дрво. Цврсти-
на на свиткувањето — — — — 

30) Испитување на дрво. Специ-
фична. работа за скршување со удир 

31) Испитување на дрво. Затезна 
цврстина во правец на влакната — J U S D.A1.048, 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за испитување на дрвото, споеното дрво и ле-
соиит-плочите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 47/57). 

32) Испитување на дрво. Притис-
на цврстотија вертикално на дрвни-
те влакна — — — — — — — JUS D.A1.051, 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за испитување на дрвото („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 30/58). 

33) Испитување на дрво. Смет-
нувачка цврстотија во правецот на 
дрвните влакна — — — — г— JUS D.A1.058 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на дрвото („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 30/58). 

34) Ку јнски мебел од дрво: 
Кревети за едно лице — — JUS D.E2.033 

35) Л е ж а ј за едно лице — — J U S D.E2.035 

36) Детски кревет — — — — JUS E2.036 
37) Влошка за кревет за едно 

лице — — — — — — — — JUS D.E2.037 
38) Душек за кревет за едно лице JUS D.E2.038 
39) Трпезариска маса — — — JUS D.E2.024 
40) Ку јнска маса — — — — JUS D.E2.025, 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за куќен мебел од дрво („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 42/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила шеесеттиот 

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

Бр. 31-11078/1 
22 јуни 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан ,Крајновиќ, с. р. 

529. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот з а 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на .Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард од областа на текстилната индустрија кој 
има следен назив и ознака: 

1) Испитување на текстил. Опре-
делување на суровинскиот состав на 
текстилните производи. Општи од-
редби — — — — — — — — J U S F.S3.101 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел од овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на испитувањето на текстил — определу-
вање на суровинскиот состав на текстилните про-
изводи што ќе се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и југословенскиот стан-
дард кој има следен назив и ознака: 

Испитување на текстил. Кванти-
тативно определување на составот на 
мешаница на повеќе видови текстил-
ни влакна. Општи одредби — — — JUS F.S3.101, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/68). 

JUS D.B4.020 

JUS D.B4.O40 

JUS D.B4.021 
J U S D.B4.022 
JUS D;B4.022f 

J U S D.B4.032 

JUS D,B4.023 
J U S D.B4.02§ 
J U S D.B4.027 

JUS D.B4.028 

JUS D.B4.038 

JUS D.B4.029 

JUS D.B4.039 

JUS D.A 1.040 

JUS D.A1.043 

JUS D.A1.044 

JUS D.A1.046 

JUS D.A1.047 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила шеесеттиот 

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

Бр. 31-11080/1 : 

22 јуни 1979 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

530. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи точка 7.3 на југосло-
венските стандарди со следните називи и ознаки: 

1) Домашна волна. Општи услови JUS F.B1.012 
2) Странска волна. Општи услови JUS F.B1.013 
3) Волна од кожи. Општи услови JUS F.B 1.014, 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната" индустрија (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11076/1 
22. јуни 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

531. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА 

ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи точка 6.3 на југосло-
венскиот стандард со следниот назив и ознака: 

Памучни влакна. Општи одредби JUS F.B1.021, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/72). 

' . Член 2 
Овој. правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11077/1 
22 јуни 1979 година 

Белград " 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Кра јновиќ, с. р. 

532. 
j 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОВ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИИТЕ 

Член 1 
. Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард од областа на радиокомуникациито 
кој има следен назив и ознака: 

Номенклатура на фреквенцис-
ките подрачја и на брановите дол-
жини — — JUS N.M6.01S 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел од овој правилник, а se 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шеесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11081/1 
22 јуни 1979 година 

Белград 

533. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А Б И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕОРИЈАТА НА 

ИНФОРМАЦИИТЕ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој има следен назив и ознака: 

Теорија на информациите. Дефи-
ници на поимите — — — — — JUS A.F0.002, 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 
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донесен со Решението за југословенскиот стандард 
од областа на обработката на информации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 47/72). 

' . Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11079/1 
22 јуни 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

534. 

Врз основа на член 32 и на член бб став 1 точка 
17 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на 
. автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), Саветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА 

ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/78 и 20/79) во точка 2 став 1 во 
уводната реченица и во точка 3 зборовите: ,ДО ра-
ботни денови" се заменуваат со зборовите: „15 ра-
ботни денови". 

2. Во точка 2 став 1 одредбата под 1 и во став 
3 зборовите: „до височината од 70% од" се замену-
ваат со зборовите: „до износот на". 

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

О. бр. 29 
6 јули 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народна банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

535. 

Врз основа на член 24 и на член 66 став 1 точка 
16 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 

БАНКИТЕ ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на банките во 
1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79) 
во точка 1 став 2 зборовите: „10% на 30 јуни, 13% 
на 30 септември" се заменуваат со зборовите: „12% 
на 31 јули, 15% на 30 септември". 

Во став 3 процентот: „16%" се заменува со про-
центот: „18%", а процентот: „13%" — со процентот: 
„15%". 

2. Во точка 3 на крајот од одредбата "под 4 точ-
ката се заменува со точка и запирка и потоа се до-
дава нова одрдеба под 5, која гласи: 

„5) кредитите што банките им ги даваат на ос-
новните организации на здружен труд за 'покритие 
на непокриените загуби по завршните сметки за 
1978 година." 

3. Во точка 4 втората реченица се менува и 
гласи: „На истиот начин можат банките на тери-
торијата на една република, односно автономна 
покраина и банките на целата територија на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
меѓусебно да си го отстапуваат непласираниот дел 
од порастот на пласманите". 

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

О. бр. 30 
6 јули 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

536. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-
-НОВИНСКА ХАРТИЈА, ЗА СРЕДНОФИПА ОФ-
СЕТ ХАРТИЈА ВО МАКАРИ, ЗА РОТО-ОФСЕТ 
ХАРТИЈА ЗА СПИСАНИЈА ВО МАКАРИ И ЗА 
СРЕДНОФИНА ХАРТИЈА САТРНИРАНА ВО МА-

КАРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 март 1979 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за рото-новинска хартија, за сред-
нофина офсет хартија во макари, за рото-офсет 
хартија за списанија во макари и за среднофина 
хартија сатинирана во макари, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат до 17°/о, така 
што највисоките продажни цени изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
1) рото-новииска хартија 9,09 
2) среднофина офсет хартија во макари 10,75 
3) рото-офсет „Чроф" хартија за списанија 

во макари 9,52 
4) среднофина хартија сатинирана во макари 

56 до 80 g/m* 12,81 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно ќе ги купуваат според цените и 
под условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2864 од 22 јуни 1979 
година. 

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



Петок, 19 јули 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ А Број 32 - Страна 1061 

СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: -,Гуро Салај 4 

- Кршко и „Матроз" - Сремска М и т р о в к а . 
Претставници на купувачите-потрошувачи: По-
литика" - Белград, ,Борба" - Белград, „Вјес-
ник" - Загреб, „Ослобоѓење" - Сараево, „Фо-
рум" - Нови Сад, ,,Побједа" - Титоград. БИГЗ 
- Белград, ,.Дневник" - Нови Сад, „Ивица Ло-
винчиќ" - Загреб и „Нова Македонија" -
Скопје. 

537. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АМ-
БАЛАЖНИ ХАРТИИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на амбалажите хартии 
на 20 декември 1978 година, склучија и потпишаа 
Спогодба за промена на затечените цени за амба-
лажите хартии, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) амбалажни хартии до 7% 
2) шренц амбалажни хартии до 10% 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 245 од 1 јуни 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: 10 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 

купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

538. 

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

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

О Н С К И КОРД 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 20 април 1979 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за рејонски корд, со тоа што произ-
водителските организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, да ги зголемат до 7% односно 
до 9%, така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Асортиман Шех Дин/кѕ 

1) корд преѓа 1220 X 1 48,61 
2) корд кабел 1220 X 2 54.50 
3) импрегнирана ткаенина 1220 X 2 70,03 
4) корд преѓа 1840 X 1 43,28 
5) корд кабел 1840 X 2 48,41 
6) импрегнирана ткаенина 1840 X 2 63,66 
7) корд преѓа без завој 830 X 1 7003 
8) корд преѓа со завој 830 X 1 74,33 
9) корд кабел 830 X 2 83,11 

10) сурова ткаенина 830 X 2 83,11 
11) импрегнирана ткаенина 830 X 2 85,94 
12) корд преѓа без завој 1000 X 1 65,40 
13) корд преѓа со завој 1000 X 1 70,03 
14) корд кабел 1000 X 2 76,73 
15) сурова ткаенина 1000 X 2 77,00 
16) рејонски монокорд 3680 X 4 73,40 
17) импрегнирана ткаенина 1000 X 2 80,33 
18) корд преѓа без завој 2440 X 1 44,94 
19) корд преѓа со завој 2440 X 1 46,81 
20) корд кабел 2440 X 2 47,72 
21) сурова ткаенина 2440 X 2 54,99 
22) импрегнирана ткаенина 2444 X 2 58,63 

23) РП ткаенина 160/65 
Д и н / т 2 

23) РП ткаенина 160/65 1840 X 2 60,56 
24) техничка ткаенина за из-

работка на гумени црева 1000 X 120 14,00 
25) техничка ткаенина за из-

работка на гумени црева 830 X 225 28,01 
26) корд преѓа со завој 1220 X 1 54,50 
27) корд преѓа со завој 1840 X 1 48,41 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3150 од 22 јуни 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: „Вискоза" — 
Лозница 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ,,Бо-
рово'' - Борово, „Рекорд" - Белград, „Тра-
гал" - Крушевац, „Милое Закиќ" - Крушевац, 
„Сава" - Крањ и „Тигар" - Пирот. 

539. 

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

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

РАНИ ЧЕЛИЧНИ КУГЛИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 30 март 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за легирани челични кугли, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни пени при пос-
тојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
9,5%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
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Продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и 
Под условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3013 од 5 јули 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: Металуршки 
комбинат Смедерево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Рудник ,,Сува руда" - Рашка Рудник „Саса" 
—Каменица Македонска и Рудник „Благодет,, 
—Врање. 

540. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗА-
ШТИТНИ РЕЛЕИ И ЕЛЕМЕНТИ НА АВТОМАТИ-

ЗАЦИЈА И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 26 април 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за заштитни релеи и елементи на ав-
томатизација и за нивните резервни делови, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 9,5%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно ќе ги купуваат по це-
ните и под условите, што се предвидени во Спогод-
бата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3144 од 2 јули 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: ,,Искра" — 
Крањ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи - 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6690 од 5 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Томос" — 
Копер и „Кордун" — Карловац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Уникомерц" - Загреб и „Интертрејд" - Љуб-
љана. 

542. 

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

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

НИ ЦЕНИ ЗА ПРИРОДНИ ВИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 декември 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените малопродажни цени за природни ви-
на, со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите затечени малопродаж-
ни цени да ги зголемат до 2 динара за литар, спо-
ред ценовниците што се составен дел од оваа спо-
годба, а при условите на продажбата што се наве-
дени во Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 68 од 3 јули 1979 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: 59 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

541. 

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

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

ТОРНИ ПИЛИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите, на 22 декември 1978 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за моторни пили, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни цени, за наве-
дените производи, при постојните услови на прода-
жбата, да ги зголемат до 8%. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој 
е составен дел од Одлуката за определување на 
стоките чи.1 извоз и увоз е регулиран, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 35/78, се пот-
крале долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВР-
ДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ, КОЈ Е 
СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-

ВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 
РЕГУЛИРАН 

Во тарифниот број 20.06/26 во колона 5 наместо: 
„20 06 20203" треба да стои: „20 06 20208". 

Во тарифниот број 22.01/1 во колона 5 наместо: 
„21 01 10001" треба да стои: „22 01 10001". 



Петок, 19 јули 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ А Број 32 - Страна 1063 

Во тарифниот број 25.30/2 во колона 5 наместо: 
„25 30 20003" треба да стои: „25 30 20008". 

Во тарифниот број 28.13/6а2 во колона 5 наместо: 
„28 13 06121" треба да стои: „28 13 06138". 

Во тарифниот број 28.14/Зв во колона 5 наместо: 
„28 14 33003" треба да стои: ,,28 14 33008" 

Во 'тарифниот број 28.35/1е во колона 5 наместо: 
„28 25 10700" треба да стои: „23 35 10700". 

Во тарифниот број 28.36 во колона 5 наместо: 
„28 35 00009" треба да стои: „28 36 00009". 

Во тарифниот број 28.42/2а10 во колона 5 наместо: 
„28 42 21103" треба да стои: „28 42 21109'. 

Во тарифниот број 32.13/2в1 во колона 5 наместо: 
„23 13 23103" треба да стои: „32 13 23103". 

Во тарифниот број 38.19/1 во колона 5 наместо: 
„38 19 01009" треба да стои: -„38 19 00002". 

Во тарифниот број 38.19/26 во колона 5 наместо: 
„38 19 03001" треба да стои: „38 19 12000". 

Во тарифниот број 39.07/6 во колона 5 наместо: 
„30 07 60000" треба да стои: 39 07 60000". 

Во тарифниот број 41.01/1Ѓ во колона 5 наместо: 
„41 01 10806" треба да стои: „41 01 10601". 

Во тарифниот број 41.01/Зѕ во колона 5 наместо: 
„41 01 11004" треба да стои: „41 01 31005" 

Во тарифниот број 44.22/26 во колона 5 наместо: 
„44 22 22202" треба да стои: „44 22 22002". 

Во тарифниот број 52.01/1 во колона 5 наместо: 
„52 01 30003" треба да стои: „52 01 10003". 

Во тарифниот број 55.07/1 во колона 5 наместо: 
„55 07 10055" треба да стои: „55 07 10005". 

Во тарифниот број 58.08/2 во колона 5 наместо: 
„58 08 21118" треба да стои: „58 08 20018". 

Во тарифниот број 70.15/3 во колова 5 наместо: 
„70 15 20004" треба да стои: „70 15 30004". 

Во тарифниот број 71.05/26 во колона 5 наместо: 
„71 05 22008". треба да стои: „71 05 22006". 

Во тарифниот број 73.05/2 во колона 5 наместо: 
„73 05 20010" треба да стои: „73 05 20018". 

Во тарифниот број 73.11/2 во колона 5 наместо: 
„73 11 20003" треба да стои: „73 11 20005". 

Во тарифниот број 73.38/161 во колона 5 наместо: 
„73 38 12100" треба да стои: „73 38 12109". 

Во тарифниот број 82.05/1в2 во колона 5 наместо: 
„82 05 12207" треба да стои: „82 05 13207". 

Во тарифниот број 84.10/2а во колона 5 наместо: 
„84 10 50009" треба да стои: „84 10 20006". 

Во тарифниот број ,.84.19/2а во колона 5 наместо: 
„84 19 20003" треба да стои: „84 19 21003". 

Во тарифниот број 84.22/4а1-б1 во колона 5 на-
место: „84 22 41131" треба да стои: „84 22 41138". 

Во тарифниот број 84.45/9в во колона 5 наместо: 
„84 45 09038" треба да стои: „84 45 09030". 

Во тарифниот број 84.59/6а во колона 5 наместо: 
„84 59 60018" треба да стои: „84 59 61018". 

Во тарифниот број 84.59/8к во колона 5 наместо: 
„84 59 81400" треба да стои: „84 59 81418". 

,Во тарифниот број 85.01/86 во колона 5 наместо: 
„85 01 82005" треба да стои: „85 01 82000". 

Во тарифниот број 85.01 /8в во колона 5 наместо: 
„85 01 82018" треба да стои: „85 01 83007". 

Во тарифниот број 85.17/2а во колона 5 наместо: 
„85 17 31008" треба да стои: ,,85 17 21002". 

Во тарифниот број 85.17/26 во колона 5 наместо? 
„85 17 320' 1" треба да стои: „85 17 22009". 

Во тарифниот број 85.17/2в во колона 5 наместо: 
„85 17 33000" треба да стои: „8.5 17 23005". 

Во тарифниот број 85.24/5а во колона 5 наместо; 
„85 24 50009" треба да стои: „85 24 51009". 

Во тарифниот број 87.03/8 во колона 5 наместо: 
„97 03 08000" треба да стои: „87 03 08000". 

Во тарифниот број 87.04/1 во колона 5 наместо: 
„87 04 10013" треба да стои: „87 04 10018". 

Во тарифниот број 87.06/2Ѓ2 во колона 5 наместо: 
„87 06 20694" треба да стои: „87 06 20624". 

Во тарифниот број 88.05/1 во колона 5 наместо: 
„88 05 10008" треба да стои: „88 05 10002". 

Во тарифниот број 88.05/2 во колона 5 наместо: 
„88 05 20003" треба да стои: „88 05 20008". 

Во тарифниот број 88.05/3 во колона 5 наместо: 
„88 05 30009" треба да стои: „88 05 30003". 

Во тарифниот број 98.12/1 в во колона 5 наместо: 
„98 12 12009" треба да стои: „98 12 130009". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 јули 
1979 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во внатрешен промет, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/79, се 
поткрала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗ-
ВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Под реден број 82, во колона 4, наместо бро-
јот: „964/0" треба да стои; „964/1 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
19 јуни 1979 година. 

По извршеното срамнување со изворниот тек:ст, 
утврдено е дека во текстот на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во внатрешен промет, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр, 26/79, се 
поткрала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДО-
ЗВОЛИ ЗА П У Ш Т А Њ Е ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 

Во називот на Списокот, по зборовите: „вна-
трешен промет", треба да стојат со грешка изоста-
вените зборови: „во постапка на ревизија". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
19 јуни 1979 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за кои престанаа 
да важат дозволите за пуштање во внатрешен про-
мет, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/79, 
се поткрале долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВА-
Ж А Т ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕ-

ШЕН ПРОМЕТ 
1. Под реден број 24, во колона 5, наместо бро-

јот: „18/71-36" треба да стои: „18/71-36 и 56/72-15". 
2. Под реден број 29, во колона 3, наместо збо-

рот: „Societ" треба да стои: „Societe". 
Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 

19 јуни 1979 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 76 од Законот за прекршо-

ците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) и член 167 став 
2 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СО-

ЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Се разрешува од должноста постојан член на 

Сојузниот совет за прекршоци Миќко Старовиќ, за-
ради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
СО 30 јуни 1979 година. 

Е. п. бр. 578 
13 јуни 1979 година 

Белград 
\ Сојузен извршен совет 
/ Потпретседател, 

д-р Иво Марган, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : ^ 
Страна 

620. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за ограничување на брзината на 
движењето и користењето на патничките 

автомобили и мотоциклите — — — — 1041 
521. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за изземање од забраната на движе-
ње на товарни моторни возила на општес-
твените правни лица на определени ре-
лации и превози на определени видови 
лесно расипливи стоки — — — — — 1042 

522. Одлука за превозите што се изземаат од 
забраните од член 4 став 1, односно од 
член 7 став 1 на Законот за ограничување 
на користењето и движењето на патнич-
ките и други моторни возила — — — 1043 

523. Решение за продолжување на важењето 
на решенијата за намалување на цари-
ната на увозот на специфична опрема за 
определени гранки и групации на сто-
панството — — — — — — — — 1043 

624. Правилник за максимално дозволените 
граници на радиоактивна контаминација 

Страна 
на човековата средина и за вршењето на 
деконтаминација — — — — — — 1043 

525. Правилник за условите под кои можат да 
се пуштаат во промет и да се употребу-
ваат вода за пиење, животни намирници 
и предмети за општа употреба, контами-
нирани со радиоактивни материи — - 1055 

526. Решение за применување на Меѓународ-
ната класификација на болести, повреди 
и причини за смрт (IX ревизија) - — 1056 

527. Решение за спроведување на статисти-
чкото истражување „Ревизија на докумен-
тите на статистичкиот катастар" во 1979 
и 1980 година - - - - - - - 1056 

528. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на дрвната индустрија — — 1057 

529. Правилник за југословенскиот стандард 
од областа на текстилната индустрија — 1058 . 

530. Правилник за престанување на важењето 
на југословенските стандарди од областа 
на текстилната индустрија — — — - 1059 

531. Правилник за престанување на важењето 
на југословенскиот стандард од областа 
на текстилната индустрија — — — — 1059 

532. Правилник за југословенскиот стандард 
од областа на радиокомуникациите — — 1059 

533. Правилник за престанување на важењето 
на југословенскиот стандард за теоријата 
на информациите — — — — — — 1059 

534. Одлука за измени на Одлуката за кре-
дитирање на банките за одржување на 
дневната ликвидност — — — — — 1060 

535. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во 1979 година — — — — - 1060 

536. Спогодба за промена на затечените цени , 
за рото-новинска хартија, за среднофина 
офсет хартија во макари, за рото-офсет 
хартија за списанија во макари и за сред-
нофина хартија сатинирана во макари — 1060 

537. Спогодба за промена на затечените цени 
за амбалажна! хартии — — - - — 1061 

538. Спогодба за промена на затечените цени 
за рејонски корд — — — — — — 1061 

539. Спогодба за промена на затечените цени 
за легирани челични кугли — — — — 1061 

540. Спогодба за промена на затечените цени 
за заштитни релеи и елементи на авто-
матизација и за нивните резервни де-
лови — — — - — — — — — 1062 

541. Спогодба за промена на затечените цени 
за моторни пили — — — — — — 1062 

542. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цени за природни вина - - 1062 

Исправка на Списокот на стоките за кои се 
утврдуваат условите за извоз и увоз, кој 
е составен дел од Одлуката за определу-
вање на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — - — 1062 

Исправка на Списокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во внатрешен 
промет — — — — — — — — — 1063 

Исправка на Списокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во внатрешен 
промет — — — — — — — — — 1063 

Исправка на Списокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои престанаа да 
важат дозволите за пуштање во внатре-
шен промет — — - — — — — — 1064 

Назначувања и разрешувања — — — — 1064 
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