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Врз основа на член 4 став 2 од Законот за Сојузниот 
совет за заштита на уставниот поредок („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/83), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
одржана на 9 јули 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИОТ ПО-

РЕДОК 
1. Петар Матиќ се разрешува од член на Сојузниот 

совет за заштита на уставниот поредок. 
2. За член на Сојузниот совет за заштита на уставни-

от поредок, од редот на функционерите во органите на оп« 
штествено-политичките организации во федерацијата, се 
назначува Кол* Широка, член на Претседателството на 
ЦК СКЈ. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 20 
9 јули 1986 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Синан Хасани, е. р. 

6 0 5 . 

Врз основа на член 9 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со станство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), 
по прибавено меслење од Стопанската комора на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

да се запише во судскиот регистар за извоз и увоз на стоки 
од најмногу два одделка на Царинската тарифа ако презе-
ме обврска дека во рок од две години од денот на уписот 
во судскиот регистар, од својот вкупен надворешнотргов-
ски промет најмалку 30% ќе оствари со извоз на стоки и 
услуги на облагородување на стоки, со тоа што извозот 
односно увозот на стоки за кои се запишува во судскиот 
регистар остварен во втората година на работењето да не 
може да биде помал од износот што за тие стоки е наведен 
во Прилогот број 1 на оваа одлука. 

2. Прометната организација која до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука е запишана во судскиот ре-
гистар за вршење работи на надворешнотрговски промет, 
може повторно да се запише во судскиот регистар за 
вршење на тие работи ако во 1985 година од својот вкупен 
надворешнотрговски промет најмалку 30% остварила со 
извоз на стоки и услуги на облагородување на стоки, со 
тоа што остварениот извоз да не бил помал од 10,000.000 
САД долари. Таа организација може да се запише во суд-
скиот регистар за извоз односно увоз на стоки од оние од-
делци на Царинската тарифа, за кои остварила извоз од-
носно увоз најмалку во височина од 50% од износот што за 
тие стоки е утврден во Прилогот број 1 на оваа одлука. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на оваа 
точка која не може да ги исполни условите од тој став, 
може да се запише во судскиот регистар за извоз и увоз на 
стоки од најмногу два одделка на Царинската тарифа ако 
во 1985 година најмалку 30% од својот вкупен надвореш-
нотрговски промет остварила со извоз на стоки и услуги 
на облагородување на стоки, со тоа што остварениот из-
воз односно увоз на тие стоки да не бил помал од износот 
што за тие стоки е утврден во Прилогот број 1 на оваа од-
лука. 

3. Ако производите од една гранка на стопанска деј-
ност се распоредени во повеќе од два одделка на Царин-
ската тарифа, организациите на здружен труд од точка 1 
став 2 и точка 2 став 2 на оваа одлука можат, по исполну-
вањето на условите од тие ставови, да се запишат во суд-
скиот регистар и за извоз и увоз на стоки од оние одделни 
на Царинската тарифа во кои се распоредени стоките од 
таа гранка на стопанска дејност. 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР НА ПРАВАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Прометни организации 
1. Прометна организација на здружен труд може да 

се запише во судскиот регистар за вршење работи на извоз 
и увоз на стоки од повеќе одделни на Царинската тарифа 
ако преземе обврске дека во рок од две години од денот на 
уписот во судскиот регистар од својот вкупен надворешно 
трговски промет најмалку 30% ќе оствари со извоз на сто-
ки и услуги на облагородување стоки, со тоа што извозот 
остварен во втората половина на работењето не може да 
биде помал од 10,000.000 САД долари. Таа организација 
на здружен труд може да се запише во судскиот регистер 
за извоз односно увоз на стоки од оние одделци на Царин-
ската тарифа за кои ќе преземе обврска за извоз односно 
увоз најмалку во височина од 50% од износот што за тие 
стоки е наведен во Прилогот број 1 на оваа одлука. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на оваа 
точка која не може да ги исполни услови од тој став, може 

2. Производствени организаци 
4. Производствена организација на здружен труд 

може да се запише во судскиот регистар за извоз на произ-
води од сопствено производство, за увоз на суровини и 
репродукционен материјал и опрема, потрени за сопстве-
но производство ако преземе обврска во текот на втората 
година на своето надворешнотрговско работење да извезе 
најмалку 10% од своето вкупно производство, вклучувајќи 
ја и вредноста на извозот на услуги на облагородување на 
стоки, и дека најмалку 20% од својот надворешнотрговски 
промет ќе го врши непосредно. 

5. Производствена организација на здружен труд која 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука била запи-
шана во судскиот регистар за вршење работи на извоз на 
производи од сопствено производство и увоз на суровини, 
репродукционен материјал и опрема, потребни за сопстве-
но производство, може повторно да се запише во судскиот 
регистар за вршење на тој промет ако во 1985 година из-
везла најмалку 10% од своето вкупно производство, вклу-
чувајќи Ја и вредноста на извозот на услуги на облагоро-
дување на стоки, и ако најмалку 20% од својот надвореш-
нотрговски промет извршила непосредно. 



6. Производствена организација на здружен труд од-
носно прометна организација на здружен труд може да се 
запише во судскиот регистар за извоз и увоз на определе-
ни стоки и ако не ги исполнува условите од том. 1, 2, 4 и 5 
на оваа одлука, ако стоките за чиј извоз и увоз се запишу-
ва кво судскиот регистар се предмет на извршување на до-
говор за долгорочна производствена кооперација со 
странство, договор за вложување средства на странски ли-
ца во домашни организации на здружен труд и на договор 
за отстапување и прибавување материјални права на тех-
нологија. 

3. Стопански услуги 
7. Прометна организација на здружен труд може да 

се запише во судскиот регистер за вршење работи на за-
стапување на странски лица во Југославија, ако преземе 
обврска дека на странските лица што ги застапува годиш-
но ке им извезе југословенски стоки во вредност најмалку 
30% од вредноста на остварената провизија по работите 
на застапување и ако има организирани консигнациони 
складови за снабдување со резервни делови и сервисна 
служба за одржување на увезената опрема и трајни добра 
за лична потрошувачка. 

Производствена организација на здружен труд која е 
запиша во судскиот регистар за работи на извоз и увоз на 
стоки, може да се запише во судскиот регистар и за работи 
на застапување на странски лица во Југославија, за произ-
води што се предмет на склучени договори за долгорочна 
производствена кооперација, вложување средства на 
странски лица во домашни организации на здружен труд 
и на договори на отстапување и прибавување материјални 
права на технологија. 

8. Организација на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистер за вршење на следните стопански ус-
луги, ако ги исполни условите пропишани за тие видови 
услуги, и тоа: 

1) за работи на меѓународна шпедиција - ако има нај-
малку пет шпедитерски единици во различни места во 
земјата, ако располага со техички средства на трудот за 
вршење на шпедитерски дејности што ги исполнуваат ус-
ловите предвидени со меѓународните договори и ако тоа к 
е основна дејност; 

2) за работи на меѓународен транспорт на стоки и 
патници - ако располага со сопствени превозни средства 
за вршење на тие дејности што ги исполнуваат условите 
предвидени со меѓународните договори и конвенции за 
вршење на меѓународен транспорта на стоки и патници: 

- за работи на меѓународен друмски транспорт на 
стоки - ако располага со најмалку 30 сопствени возила со 
вкупна носивост од најмалку 700 тони опремени според 
условите на Т1И конвенција и ако е потписник на самоуп-
равните спогодби со кои се уредуваат прашањата за на-
плата на услугите на превоз и за распределба на дозволи 
за превоз во определени земји и други прашања значајни 
за таков транспорт и ако презема обврска дека со давање-
то на тие услуги ќе оствари најмалку 1,000.000 САД дола-
ри годишно; 

- за работи на меѓународен речен транспорт на стоки 
- ако располага со најмалку осум комплетни бродски сос-
тави (туркани или влечени) односно самоодни бродови за 
превоз на стоки на определени сектори на меѓународниот 
пловен пат и ако е потписник на самоуправна спогодба за 
заеднички и координиран настап во давањето услуги на 
превоз во странство; 

3) за работи на влечење, спасување и вадење на бро-
дови и други пловила, воедење на бродови и поморско-
-технички работи на море и подморје - ако располага со 
сопствени средства за врешње на наведените работи што 
ги исполнуваат условите предвидени со соодветните меѓу-
народни договори односно конвенции; 

4) за сообраќајни-агенциски работи во поморскиот 
сообраќај - ако вршењето на тие работи е во рамките на 
нејзината основна дејност; 

5) за туристички работи со странство - ако располага 
со сместувачки капацитети од најмалку илјада сопствени 
легла или легла што ги обезбедила со самоуправни спо-
годби или договори со други организации на здружен 
труд и ако може да дава одделни туристички услуги како 
и од член 61 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство; 

6) за работи на договорната контрола на квалитетот 
и квантитетот на стоките - ако располага со средства за 
работа и опрема што к овозможуваат вршење на тие рабо-
ти и ако има работници кои можат стручно да ги вршат 
тие работи; 

7) за работи на изведување инвестициони работи во 
странство - ако ги исполнува условите пропишани со За-
конот за изведување на инвестициони работи во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85); 

8) за работи на снабдување на странски пловни објек-
ти во домашни луки, пристаништа и марини; на странски 
пловни објекти во изградба или на поправка во домашни 
бродоградилиша; на странски воздухоплови на домашни 
аеродроми, како и на домашни пловни објекти и домашни 
воздухопловни што сообраќаат на странски релации - ако 
располага со соодветни средства за работа и со објекти за 
вршење на тие работи и ако преземе обврска дека во рок 
од шест месеци од денот на уписот во судскиот регистар 
за вршење на тие работи ќе склучи договори за тие работи 
со странски лица или со организација на здружив труд ко-
ја ги склучила тие договори со странско лице; 

9) за работи на посредување во надворешнотрговски-
от промет - ако е запишана во судскиот регистар за извоз 
и увоз на стоки од повеќе оддели на Царинската тарифа и 
ако има организирана сопствена надворешнотрговска 
мрежа во странство или ако со самоуправни спогодби 
обезбедила користење на мрежа во странство на други ор-
ганизации на здружен труд преку кои може да ги догово-
ри, следи и извршува тие работи; 

10) за работи на лучки услуги - ако располага со сред-
ства за работа, со складовни капацитети и со опрема што 
А овозможуваат вршење на тие работи; 

11) за работи на аеродромски услуги - ако располага 
со средства за работа и со опрема за вршење на тие рабо-
ти; 

12) за работи на организирање на меѓународни саеми 
во земјата - ако располага со средства за работа и опрема 
за вршење на тие работи и ако преземе обврска дека во те-
кот на годината ќе обезбеди на саемите во земјата да учес-
твуваат најмалку 20% странски излагачи во однос на до-
машните излагачи, а за работи на организирање на меѓу-
народни саеми во странство - ако преземе обврска дека на 
саемите во странство ќе обезбеди учество најмалку на пет 
домашни организации на здружен труд и ако добие сог-
ласност од Стопанската комора на Југославија за органи-
зирање на саеми во странство. 

9. По исклучок од одредбите на точ. 4 и 5 од оваа од-
лука, производствената организација може да се запише 
во судскиот регистар и за работи на меѓународна шпеди-
ција за сопствени потреби - ако располага со технички 
средства за работа за вршење на шпедитерски дејности 
што ги исполнуваат условите предвидени со меѓународни-
те договори, а за работи на меѓународен друмски тран-
спорт на стоки за сопствен потреби, ако располага со нај-
малку пет сопствени возила опремени според условите на 
Т1К конвенција. 

10. Организацјата на здружен труд може да се запише 
во судскиот регистар за вршење на работи на извозот и 
увозот на стоки и услуги во малограничниот промет ако 
ги исполнува условите од точ. 1, 2, 4 или 5 на оваа одлука. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка ор-
ганизацијата на здружен труд чие што седиште е во погра-
нично и соседно прекуморско подрачје и која се запишува 
во судскиот регистар исклучиво за вршење на работи на 
малограничен промет може за тој промет да се запише во 
судскиот регистар ако преземе обврска дека од својот вку-
пен промет во пограничното и соседното прекуморско 
подрачје ќе оствари извоз во вредност од најмалку 
1,000.000 САД долари годишно. 

11. На организацијата на здружен труд што е запиша-
на во судскиот регистар спорд одредибте на точ. 1 и 2 од 
оваа одлука, увозот на стоки од списокот на стоките наве-
дени во Прилогот бр. 2 на оваа одлука не к се пресметува 
во обемот на прометот што треба да го оствари според од-
редбите на тие точки. 

12. Организацијата на здружен труд што е запишана 
во судскиот регистар за давање услуги во меѓународниот 
поморски, воздушен и железнички сообраќај, како и орга-
низацијата на здружен труд што е запишана во судскиот 
регистар за изведување на инвестициони работи во стран-
ство, може да се запише во судскиот регистар и за увоз на 
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основни средства за сопствени потреби, како и за извоз на 
употребувана сопствена опрема. 

13. Производствената организација на здружен труд 
што се занимава со производство на лекови и медицински 
материјал може да се запише во судскиот регистар за 
вршење на работи на извозот и увозот на лекови и на ме-
дицински материјал ако ги исполнува условите од Зако-
нот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/81) и прописите донесени по овластувањето 
од тој закон, а прометната организација на здружен труд -
ако ги исполнува тие услови и ако има склучени самоуп-
равни спогодби или договори со производствените орга-
низации на здружен друг или со непосредните потрошува-
чи за снабдување со тие производи. 

14. Организацијата на здружен труд што се занимава 
со новинско-издавачка дејност, РТВ дејност, кинематор-
графија, снимање на касети и плочи, научно-истражувачка 
и слична дејност и со производство и промет на предмети 
од домашна ракотворба и занаетчиство, може да се запи-
ше со судскиот регистар само за вршење на работи на из-
возот и увозот на стоки во врска во вршењето на својата 
дејност. 

15. Органиазцијата на здружен труд што се занимава 
со производство или со промет на стоки од глава 3 на од-
дел I (риби, чапункари и мекотелци) и од глава 16 на од-
дел IV од Царинската тарифа може да се запише во суд-
скот регистар за извоз и увоз на тие стоки ако преземе 
обврска дека ќе извезе стоки од тие оддели во вредност од 
најмалку 300.000 САД долари годишно. 

16. Деловната заедница чиишто членки не се запиша-
ни во судскиот регистар за вршење на работи на надво-
решнотрговски промет може да се запише во судскот ре-
гистар ако ги исполнува условите предвидени за организа-
циите на здружен труд од точ. 1, 2, 4 и 5 на оваа одлука. 

Деловната заедница чиишто членки се запишани во 
судскиот регистар за вршење на работи на надворешнот-
рговски промет може да се запише во судскиот регистар 
ако членките на деловната заедница преземат обврска де-
ка најмалку 10% од својот надворешнотрговски промет ќе 
го вршат преку деловната заедница. 

Деловната заедница за домашна ракотворба, занает-
чиство и графичка индустрија може да се запише во суд-
скиот регистар за вршење на работи на надеворешнот-
рговски промет ако најмалку 50>% од својот надворешнот-
рговски промет оствари со извоз на стоки односно на ус-
луги. 

Деловната заедница може да се запише во судскиот 
регистар за вршење на топански услуги со странство ако 
деловната заедница односно нејзините членки ги исполну-
ваат условите пропишани за одделни видови услуги од 
точка 8 на оваа одлука. 

Деловната заедница може да се запише во судскиот 
регистар за работи на изведување на инвестициони работи 
во странство ако ги исполнува условите пропишани со За-
конот за изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

17. Обемот на извозот што со оваа одлука е утврден 
во апсолутен износ се однесува на организации на здружен 
труд што поднесуваат барање за упис во судскиот регис-
тар во 1986 година. За секоја наредна година тие износи се 
зголемуваат за процент на зголемување на извозот што е 
предвиден со резолуцијата за остварување на Општестве-
ниот план на Југославија за односната година. 

18. По исклучок од одредбите на точ. 2 и 5 од оваа од-
лука организацијата на здружен труд може, ако тоа за неа 
е поповолно наместо докази од тие точки да поднесе дека 
во 1984 година и во 1985 година просечно остварила извоз 
односно обем на надворешнотрговски промет што е ут-
врден со тие точки. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на оваа 
точка доставува податоци од тој став до Дојузниот секре-
таријат за надворешна трговија кој ќе ги спореди со пода-
тоците што ќе му ги достави Сојузната управа за царини, 
Сојузниот завод за статистика и Заводот за информатика 
на сојузните органи. 

19. Организацијата на здружен труд што според од-
редбите на оваа одлука ќе преземе обврска на извоз му до-
ставува на Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја изјава дека извозот ќе го врши најдоцна во рок од една 
година од денот на усогласувањето на својата регистраци-

ја со одредбите од оваа одлука, ако со оваа одлука не се 
пропишани други рокови. 

Како доказ за исполнување на условите од точ. 8, 9, 
12 и 16 став 4 на оваа одлука организацијата на здружен 
труд му поднесува на СОЈУЗНИОТ секретаријат за надво-
решна трговија потврда од Стопанската комора на Југо-
славија, од за исполнување на условите од точка 13 - по-
тврда о наделжниот орган, сообразно со одребите на член 
15 од Законот за пуштање на лекови во промет. 

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за поблиските услови за 
упис во судскиот регистар за вршење работи на надвореш-
нотрговски промет („Службен лист СФРЈ", бр. 5/86). 

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

Е. п. бр. 306. 
10 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Прилог бр. I 

ИЗНОСИ ПО ОДДЕЛИТЕ НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
ШТО Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОСТВАРАТ ГОДИШНО ЗА-
РАДИ УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР ЗА ВРШЕЊЕ 
РАБОТИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ОД ТИЕ 

ОДДЕЛИ 

ОДДЕЛИ НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА - во илЈади 
долари -

Оддел I Живи животни, производи 
од животинско потекло 1.000 

Оддел II Производи од растително 
потекло 1.000 

Оддел III Масти и масла (животински 
и растителни), производи од 
разлагање на тие масти и 
масла, масти за јадење, под-
готвени; животински и рас-
тителни восоци 200 

Оддел IV Производи на прехранбена-
та индустрија, пијачки, алко--
холни течности и оцет; ту-
тун 1.000 

Оддел V Минерални производи 1.500 
Оддел VI Производи на хемиската ин-

дустрија и на сродни иднус-
трии 1.000 

Оддел VII Вештачки смоли и пластич-
ни маси, целулозни етри и 
естри и производи изработе-
ни од тие материјали; кау-
чук, природен и синтетички 
фактис и производи израбо-
тени од тие материјали 1.000 

Оддел VIII Сурова кожа со длака или 
без длака, штавена кожа, 
крзно и производи од крзно 
и кожа, седларски и сарачки 
производи; предмети за па-
тување, рачни торби и слич-
ни контејнери, производи од 
црева (освен свилен катгут) 1.000 

Оддел IX Дрво и производи од дрво; 
дрвен јаглен; плута и произ-
води од плута, производи од 
слама; производи од ек-
спорт и други материјали за 
плетарија, кошничарски и 
плетарски производи 1.000 

Оддел X Материи за изработка на 
хартија; хартија и картон и 
производи од хартија и кар-
тон 1.000 
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Оддел XI Текстилен материјал и про-
изводи од текстилен матери-
јал 1.000 

Оддел ХИ Обувки; шапки и други по-
крива за глава; чадори и 
сонцобрани, камџици и кор-
бачи и нивни делови, препа-
рирани пердуви и производи 
од пердуви; вештачко цвеќе; 
производи од човечка коса 3.500 

Оддел XIII Производи од камен, гипс, 
цемент, азбест, луксузни и 
слични материјали; произ-
води од керамика, произво-
ди од стакло и производи од 
стакло 500 

Оддел XIV Бисери, скапоцени и полус-
капоцени камења, благород-
ни метали, метали шокира-
ни или дуплирани со благо-
родни метали и производи 
од нив, имитации на накит, 
метални пари 1.000 

Оддел XV Прости метали, производи 
од прости метали 1.500 

Оддел ХМ Машини, апарати и уреди, 
електротехничка опрема и 
нивни делови 3.000 

Оддел XVII Возила, воздухоплови и ни-
вни делови, пловила и при-
дружна танспортна опрема 5.000 

Оддел XVIII Отпички, фотографски, кине-
матографски, мерни, кон-
тролни, прецизни, медицин-
ски, хируршки инструменти 
и апарати, часовници, му-
зички инструменти; апарати 
за снимање и репродукција 
на звук; телевизиски апара-
ти за снимање или за репро-
дукција на слика и звук; ни-
вни делови 500 

Оддел XIX Оружје и муниција и нивни 
делови 200 

Оддел XX Разни производи 1.000 
Оддел XXI Предмети на уметноста, ко-

лекции и старини 50 

606» 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за одлагање 

на ануитетите по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд од територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора и Социјалистичка Република Македонија 
од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, што втасале на 1 јануари 
1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/86), Собра-
нието на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини на 1 седница од 19 јуни 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА БЕСКАМАТНИОТ ЗАЕМ ШТО ЗА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМИ ПО-
КРАИНИ МУ ГО ОБЕЗБЕДУВААТ РЕПУБЛИКИТЕ И 

АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Републиките и автономните покраини му обезбедува-

ат на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини бескаматен заем во износ од 
6.285,359.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за 
исплата на купони на обврзници на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини 
што втасале за наплата на 1 јануари 1986 година, и тоа: 
купон бр. 12-по заемот за 1971 година, бр. 11-по заемот за 
1972 година, бр. 10-по заемот за 1973 година бр. 9-по за-
емот за 1974 година, бр. 8-по заемот за 1975 година, бр. 
7-по заемот за 1976 година, бр. 6-по заемот за 1977 година, 
бр. 5-по заемот за 1978 година, бр. 3-по заемот за 1980 го-
дина и купонот бр. 2-по заемот за 1981 година. 

Член 2 
Износот на средствата од член 1 на оваа одлука го 

обезбедуваат републиките и атономните покраини, сраз-
мерно со нивното учество во тие ануитета, и тоа: 

СР - САП во динари -

Прилог бр. 2 

СПИСОК НА СТОКИТЕ ОД ТОЧКА 11 НА ОДЛУКАТА 

1. Памук 
2. Волна 
3. Јута, сурова 
4. Сисал 
5. Сурова кожа 
6. Полупреработена 

кожа 
7. Природен каучук 
8. Целулоза 
9. Сурови фосфати 

10. Говедско месо, 
замрзнато 

11. Путер 
12. Рибино брашно 
13. Кафе сурова, во зрно 
14. Чај 
15. Ориз 
16. Соја во зрно 
17. Масло за јадење 
18. Јаглен за коксирање 
19. Калај 
20. Гас 
21. Сурова нафта 
22. Нафтени деривати 
23. Какаовец 

- СР Босна и Херцеговина 791,955.234 
- СР Македонија 318,667.701 
- СР Словенија 998,743.545 
- СР Србија - територија надвор од те-

риторијата на автономните покраини 1,618.479.943 
- САП Војводина 681,961.451 
- САП Косово 109,365.247 
- СР Хрватска 1,626,650.909 
- СР Црна Гора 139,534.970 

В К У П Н О : 6.285,359.000 

Износот на средствата од став 1 на овој член репуб-
ликите и автономните покраини ќе му го уплатат на Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини во две еднакви рати што втасуваат на 30 јуни 
и на 15 јули 1986 година. 

Член 3 
Ако републиката односно автономната покраина не 

му уплати во Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономнит епокраини бескаматен заем во из-
носот и во роковите од член 2 на оваа одлука, должна е да 
ја уплати разликата меѓу обврските на републиката однос-
но на автономната покраина утврдена во член 2 став 1 на 
оваа одлука и износот на ненаплатените купони од член I 
став 2 на ова одлука. 



ЖДРИГА, ДО ЈУЛИ 170Ф ЧгЛУЖОСП Г1/\ СФГЈ |>роЈ - страна л о з 

Разликата меѓу обврската на републиката односно 
автономната покраина и износот на ненаплатените купо-
ни изнесува, и тоа: 

СР - САП - во динари -

- СР Босна и Херцеговина 277,401.899 
- СР Македонија 105,674.967 
- СР Словенија 502,290.686 
- СР Србија - територија надвор од те-

риторијата на автономните покраини 54,985.277 
- САП Војводина 68,140.435 
- САП Косово 97,475.848 
- СР Хрватска 598,139.584 

В К У П Н О : 1.704,108,696 

Член 4 
На имателите на купони од територијата на Соција-

листичка Република Црна Гора не им се одлага наплатата 
на купонот, ор. 12 - по заемот за 1971 година, бр. И - по 
заемот за 1972 година, бр. 10 - по заемот за 1973 година, 
бр. 9 - по заемот за 1974 година, бр. 8 - по заемот за 1975 
година и купонот бр. 7 - по заемот за 1976 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

02 Бр. 384/2-86 
19 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на фондот за 
кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недовол-
но развиените републики и 

автономни покраини, 
Ѓорѓе Јанковић е. р. 

6 0 7 . 

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82,7/84, 25/85 и 38/86) директорот на Сојузната упра-
ва за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за царинската постапка во патнич-

киот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79, 5/80, 
29/83 и 68/84) во член 2 по зборот: Југословенски** се до-
даваат зборовите: „државјанин, како 

Член 2 
Во член 3 зборовите: „и југословенски**, се бришат. 

Член 3 
Членот 5 се брише. 

Член 4 
Во член 6 став 1 зборовите: „во смисла на член 5 став 

1 на овој правилник, како на пример: „фотографски апа-
рат, кинокамера, дурбин, носив музички инструмент, гра-
мофон, магнетофон, радио или транзисторски приемник, 
носив телевизиски приемник, пишувачка машина, опрема 
за логорување, спортски реквизити и спортска опрема, 
предмети од фино газио и накит** се бришат. 

Ст. 2 ,3 и 4 се бришат. 

Член 5 
Во член 9 став 1 зборовите: „од 110.000 динари** се за-

менуваат со зборовите: „од 220.000 динари**. 
Во став 3 по зборовите: „ако вредноста** се заменува 

со зборот: „техничките**, а зборовите: „од 10.000 динари** 
се заменуваат со зборовите: „од 50.000 динари**. 

Во став 3 зборовите: „од 110.000 динари** се заменува* 
ат со зборовите: „од 220.000 динари". 

Член 6 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Ако југословенски државјанин на привремена рабо-

та во странство и југословенски државјанин кој престојува 
во странство заради школување, специјализација и ел. при 
привремено доаѓање во Југославија заради користење на 
годишен одмор, посета на семејството и др. привремено 
внесува предмети во смисла на точка 15 од Одлуката за 
видот и количината односно вредноста на предметите 
што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86) (во натамошниот 
текст: Одлуката), царинарницата врз основа на забелеш-
ката за патната исправа или врз основа на пријавата за 
престој во странство односно на договорот за работа и ел. 
утврдува дека односното лице се наоѓа на привремена ра-
бота односно на школување, специјализација и ел. во 
странство.**. 

Член 7 
Во член 14 став 2 зборовите: „царински прекршок од 

член 371 став 1 точка 8 на Царинскиот закон** се заменува-
ат со зборовите: „девизен прекршок согласно со член 152 
од Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ**, бр. 66/85 и 38/86)**. 

Во став 5 по зборовите: „скратено: точката се замену-
ва со запирка и се додаваат зборовите: „го запишува дату-
мот на увозот и тоа го заверува со службен печат на цари-
нарницата и со свој потпис**. 

Член 8 
Во член 15 став 1 зборовите: „согласно со член 304 од 

Царинскиот закон" се бришат. 
Во став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и со свој 

потпис". ' 
Во став 3 зборовите: „во односната година" се заме-

нуваат со зборовите: „со назначување на датумот на уво-
зот". 

Член 9 
Во член 16 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако странски патник кој доаѓа на привремен престој 

во Југославија, привремено внесува во Југославија пред-
мети што не претставуваат личен багаж во смисла на точ-
ка 1, одредба под 1 од Одлуката и предмети од точка 15 
став 1 на таа одлука, а се наменети за негови лични потре-
би додека е на патување, писмено ги пријавува со запишу-
вање во Списокот (Образец III).". 

Член 10 
Во член 25 ст. 1 и 2 се бришат. 

Член 11 
Во Образецот III - Список на предметите што патни-

кот привремено ги внесува во забелешката зборовите: „ца-
рински прекршок од член 371 став 1 точка 8 на Царински-
от закон", се заменуваат со зборовите: „девизен прекршок 
од член 152 на Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство". 

01/1 број Д-4940/1 
16 јуни 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Звонко Понтон*, е. р. 
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608. 
Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 

164, став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 
7 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/76,36/79, 52/79, 12/82,61/82,7/84,25/85 
и 38/86) директорот на Сојузната управа за царини, про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 

НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во ца-

ринската постапка („Службени лист на СФРЈ", бр. 71/80, 

69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84 и 72/85) Образец XXIV -
Посебен стоковен манифест за царински стоки и Образец 
XXV - Посебен манифест на патничкиот багаж втасан од-
воен од сопственикот се менуваат и гласат: 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од данот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Д-4941/1 
16 јуни 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Звонко Пошќиќ, е. р. 

ОБРАЗЕЦ XXIV 
297 х 210 пип 

Број на контролникот на не- Број на контролникот на 
пратката приемната 
царинарница и датум царинарница и датумот 

Број на летот 
Испратен аеродром. 
Рок на предавање 

ПОСЕБЕН СТОКОВЕН МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКИ СТОКИ 
Приемен аеродром 

Реден 
број 

Број на 
товарниот 

лист 

Број 
на колегите 

Тежина 
на стоките Вид на стоките 

Број ца матич-
ната книга Забелешка 

Вкупно Вкупно 

Стоките ги презел на превоз 

(Печат и потпис на возарот) 

(Го потврдува приемот на РКМ-а) 

Ги заверува испратната царинарница 

(Печат и потпис на царинскиот работник) 

(Го потврдува истовар на стоки од возду-
хопловот) 

(Стоките и документите ги презел од СЅ-а) 

(Стоките ги презел до воздухопловот) 

(Стоките ги превезел до СЅ-а) 

I 
(Стоките ги примил во СЅ) 

(Го потврдува натоварот на стоки во возду-
хопловот) (Го потврдува натоварот на стоките во воз-

духопловот) 
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ЗАБЕЛЕШКА: 

Стоките од овој манифест ќ се пријавени на царинарни- Го заверува приемната царинарница 
пата по пријавата за увоз и провоз на стоките бр 
ОД 
ред. бр. д о (Печат и потпис на царинскиот работник) 

ОБРАЗЕЦ XXV 
297 х 210 шш 

Број на контролникот 
на испратната 
царинарница и датум 

ПОСЕБЕН СТОКОВЕН МАНИФЕСТ НА ПАТНИЧКИОТ БАГАЖ 
ВТАСАН ОДВОЕНО ОД СОПСТВЕНИКОТ 

Број на летот Приемен аеродром — 

Испратен аеродром , , , 

Рок на предавање 

Реден 
број 

Број 
на колетите 

Оригинален 
приврзок 

Испратен 
(КАЅН) 

приврзок 
Тежина 

на багажот Содржина на багажот 
Број на кон-
тролникот 
на патнички* 

от багаж 
Забелешка 

Вкупно Вкупно 

ИСПРАЌАЊЕ НА БАГАЖОТ 

Заверува исправата царинарница 

(Печат и потпис на царинскиот работник) 

Испратна служба за трагање на возарот 

(Печат и потпис на возарот) 

Испратна служба ПАУ 

(Потпис на овластеното лице) 

Контролата за опслужување на авионот на 
возарот 

(Потпис на контролорот) 

Багажот по овој манифест А е пријавен па. 
царинарницата и е заведен во контролних 

на патничкиот багаж пристигнат одвоено од 
сопственикот под 

ПРИЕМ НА БАГАЖОТ 

Контрола за опслужување на авионот на 
возарот при приемот 

(Потпис на контролорот) 

Приемна служба ПАУ 

(Потпис на овластеното лице) 

Приемна служба на трагање на возарот 

(Печат и потпис на возарот) 

Заверува приемната царинарница 

(Печат и потпис на царинскиот работник) 
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6 0 9 . 

Врз основа на член 167 став 3 и член 189 став 6 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), директорот 
на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПАВИЛНИКОТ 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Паравилникот за царинскиот надзор и за постап-

ката во меѓународниот воздушен сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/83) во член 6 став 2 зборовите: 
„Состојбата на пакувањето на колетите се утврдува" се за-
менуваат со зборовите: „утврдувањето на сосотојбата на 
пакувањето", а зборовите: „во палети" се заменуваат со 
зборовите: „на палети". 

Член 2 
Во член 8 став 1 по зборовите: „во провоз" се додава-

ат зборовите: „низ Југославија". 

Член 3 
Во член 10 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 

возарот овласти друга организација на здружен труд да 
врши прием и испраќање на стоки, посебен стоковен мани-
фест за царинските стоки се поднесува во десет примеро-
ци. Возарот и таа организација на здружен труд по прием-
от и испраќањето на стоките потврдуваат на манифестот 
со потпис на одговорниот работник дека ги презеле стоки-
те.". 

Член 4 
Во член 28 зборовите: „во шест приемроци" се заме-

нуваат со зборовите: „во најмалку шест примероци, а нај-
многу во девет примероци". 

Член 5 
Во член 29 ставот 1 се менува и гласи: 
„Царинарницата ги заверува сите примероци на ма-

нифестот од член 28 на овој правилник, од кој еден приме-
рок задржува, а другите примероци му ги предава на воза-
рот од КОЈИ возарот задржува еден примерок. Ако во ис-
праќањето на багажот учествува и друга организација на 
здружен труд, таа организација потврдува на манифестот 
дека багажот со манифестот го примила од возарот зара-
ди натамошно испраќање и еден примерок од тој мани-
фест задржува.". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Возарот и ги предава на приемната царинарница ба-

гажот и преостанатите примероци од манифестот од член 
28 на ОВОЈ правилник. Приемната царинарница ги заверу-
ва сите примероци на манифестот од кои еден примерок 
задржува, еден примерок итно и доставува на испратната 
царинарница како потврда за прием на багажот, а другите 
приемроци му ги враќа на возарот.". 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр Д-1730 
14 Јули 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Звонко Пошчиќ, е. р. 

610. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 4 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКИОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ 
НОРМАТИВИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, ДОБИВАЊЕ И 
ПОДГОТОВКА НА НУКЛЕАРНИ МИНЕРАЛНИ СУ-

РОВИНИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за ис-

тражување, добивање и подготовка на нуклеарни мине-
рални суровини („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/85), во 
член 23 ставот 2 се менува и гласи: 

„На еден откоп можат сериски да се проветрат две 
работни чела или повеќе работни чела ако во воздухот на 
така проветрени чела нема радон или негови краткоживеч-
ки потомци повеќе отколку што е дозволено." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 26 јули 1986 годи-

на. 

Бр. 07-3081/1 
9 јули 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Дагоевнќ е. р. 

611. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 4 од Законот за за-

штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на науклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи и Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНАТА 
ГРАНИЦА НА АКТИВНОСТ, НА РЕНДГЕН-АПАРАТИ 
И ДРУГИ АПАРАТИ ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЈОНИ-
ЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА 

ОД ЗРАЧЕЊЕ НА ТИЕ ИЗВОРИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува пуштањето во про-

мет и користењето на радиоактивни материи над опреде-
лената граница на активност, пуштање во промет и корис-
тење на рендген-апарати и други апарати што произведу-
ваат јонизирачки зрачења, како и мерките за заштита од 
зрачење на тие извори. 

Член 2 
Под радиоактивни материи над определената грани-

ца на активност, во смисла на овој правилник, се подраз-
бираат материите чијашто специфична и вкупна актив-
ност е поголема од активностите означени во следната та-
бела: 
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Група на радио- Специфична Вкупна 
токсичност на активност Вц/кз активност 

радиоактивните 
активност Вц/кз 

вч 
материи 

I 7,40 х 104 3,7 х 103 

II 7,40 х 105 3,7 х 104 

III 7,40 х 106 3,7 х 10$ 

IV 7,77 х 107 3,7 х 10« 

Член 3 
По степенот на радиотоксичност радионуклидите се 

распоредуваат во четири групи и тоа: 
Во I група спаѓаат радионуклидите со мошне висока 

радиотоксичност: 90Ѕг, 210Ро, 22бКа, 228Ка, 227Ас, 22бТћ, 230Тћ, 
232Тћ, Тћ (природни),231 Ра, 239Ри, сите изотопи Ри, 1Чр, Ат, 
СГ, Вк, Ст . 

Во II група спаѓаат радионуклидите со висока радио-
токсичност: 22Nа, 45Са, б0Со, 89Ѕг, 91у, 100Кш, 110тАѕ. 1251, ,261, 
1291, 1311, 134Сѕ, 137Сѕ, 144Се, 152Еи, 1$4Еи, 181НГ, 212Рђ, 207В1,21ПВ1, 
227Тћ,21'А*, 223Ка, 224Ка, 2302381Ј, У (природни). 

Во III група спаѓаат радионуклидите со средна ради-
отоксичност: 7Ве, ,50,1б1Ч, 24№,3!Ѕ1,32Р, 35Ѕ, 36С1,42К, 47Са, 
40Ѕс,47Ѕс, 48Ѕс, 48тУ, 32Мп, 54Мп, "Мп, "Ре, 59Ре, 57Со, "Со, 
59И1, «N1, "N1,34Си, б52п, б9т2п, 72Са,73Аѕ, 74Аѕ, 7бАѕ,77Аѕ, 
75Ѕе,82 Вг,87 Кг, 8бШ>, 82Кђ,85 Ѕг, 91Ѕг, 92Ѕг, 90у, 92у, 93у, 93Сг, 95Сг, 
97Сг, 93га№>, 95N1), "Мо, 9бТс, 97тТс, 97Тс, "Те, 105Ки, 105Ић, 
103 Рд, 109Рд, 105Аѕ, 111 А§, 109С(!, 115тСс1, 115С<Ј, 114т1п, 113Хп, 
113Ѕп, 125Ѕп, 122Ѕ5, 124Ѕ1>, 125Ѕ5, |25тТе, 127тТ, 129тТе, 131тТе, 
132Те, 1321, 1331, 1341, 1351, 135Сѕ, 136Сѕ, 131Ва, |40Ва, 1401а, 190Аи, 
196Аи, 198Аи, 201Т1, 204Т1. 

Во IV група спаѓаат радионуклидите со ниски радио-
токсичности: 3Н, »С, 14С, 1 3Ч 1 7Ч 18Р, 38С1,37Ат, 41Аг, "Сг, 
58тСо, 69Сп,71 Се, 77Кг, 85тКг, 85Кг, 85тЅг, 91тУ, 971Ч1>, 96тТс, 
99тТс, 97Ки, 1пзтКћ, 113т1п, 129Ѕ1>, 120Те, 133Ке, 131тХе, 133Хе, 
135Хе, 131Сѕ, ,34тСѕ, 139Ва, 1411-а, 1421-а, 145Се, 144Рг, 145Рг, 146Рг, 165Ј)у9 1О1Ш0Ѕ> 193тр̂  197тЈ>̂  203рђ# 

Член 4 
Радиоактивните материи над определена граница на 

активност, рендген-апаратите и други апарати што произ-
ведуваат јонизирачки зрачења можат да се користат само 
во посебни објекти или простории изградени и опремени 
на начин кој се обезбедува заштита од јонизирачки зраче-
ња на лицата изложени на тие зрачења. 

Изворите на зрачење од став 1 на овој член можат да 
се користат и во човековата средина под услов да не ги 
пречекорат дозволените граници на еквивалентната доза 
за групи поединци од населението и населението во цели-
на. 

Член 5 
Објектите и просториите во кои ќе се користат радио-

активни материи, рендген-апарати и други апарати и ма-
шини што произведуваат или можат да предизвикаат јо-
низирачки зрачења се лоцираат, проектираат, градат и сп-
ремаат зависно од нивната намена и изложеност на зраче-
ње на лицата што работат со извори на јонизирачки зраче-
ња и на населението. 

На надворешната површина од зградата односно 
просторијата (ѕидот, вратата, прозорецот, друг отвор) во 
кои се користат или чуваат изворите на зрачење, јачината 
на апсорбираната доза не смее да биде поголема од вред-
носта која може да предизвика пречекорување на пропи-
шаната граница на еквивалентната доза за групата пое-
динци од населението, а надвор од кругот на организаци-
јата корисник на изворот на зрачење не смее да ги прече-
корува пропишаните граници на еквивалентната доза за 
населението во целина. 

Член 6 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство, промет или увоз на радиоактивни мате-
рии над определената граница на активност на рендген-
-апарати и други апарати што произведуваат јонизирачки 
зрачења, не смеат да му го предадат изворот на зрачење 

на купувачот без копија од решението со кое се одобрува 
набавка на предметниот извор на зрачење. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство, промет и увоз на уреди со затворени из-
вори на зрачење, на рендген-апарати и други апарати што 
произведуваат јонизирачки зрачења, се должни на крајни-
от корисник, кон другата документација (гарантниот 
лист, упатството за ракување и др.) да му приложат и мис-
лење за квалитетот на заштитата од јонизирачки зрачења 
на тие уреди прибавено од специјализирана и за тој вид 
работи оспособена и опремена организација на здружен 
труд. 

И. НАБАВКА, ЧУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ИЗВОРИТЕ НА 
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Член 7 
Комисијата што ја формира организација на здружен 

труд, друга самоуправна организација и заедница, орган 
на општествено-политичката заедница и работните луѓе 
кои самостојно вршат дејност со личен труд кои набавува-
ат, пуштаат во промет или користат радиоактивни мате-
рии над пропишаните граници, рендген апарати и други 
апарати што произведуваат јонизирачки зрачења (во ната-
мошниот текст: организација, заедница, орган и поеди-
нец), најмалку еднаш годишнно ги инвентарисува радио-
активните материи, апаратите и уредите со вградени изво-
ри на зрачење, рендген-апаратите и други апарати што 
произведуваат јонизирачки зрачења. 

Член 8 
Организациите, заедниците, органите и поединците 

од член 7 од овој правилник се должни да обезбедат усло-
ви за чување, евиденција на движењето и потрошок на из-
ворите на јонизирачки зрачења за да би се спречило губе-
ње или неконтролирано користење на тие извори. 

Член 9 
Ако организацијата, заедницата, органот и поединец 

од член 7 на овој правилник престане да ги користи изво-
рите на јонизирачки зрачења, се должни за тоа да го извес-
тат органот кој издал одобрение за користење на тие изво-
ри. За просториите во кои се чувани или користени отво-
рени извори на јонизирачки зрачења мора да се утврди 
дека тие се безопасни за користење во други цели и по по-
треба да се изврши деконтаминација. 

Член 10 
Затворените и отворените извори на јонизирачки зра-

чења, како и уредите со вградени извори на зрачење во 
времето кога не се користат, по правило се чуваат, во по-
себно опремена просторија - спремиште. 

Локацијата и конструкцијата на спремиштето мора-
ат да бидат такви што опасноста од пожари да биде мини-
мална. Спремиште™ мора да има вентилација, ако при 
чувањето на изворите на јонизирачки зрачења се ослобуд-
ваат радиоактивни гасови, парен и аеросоли. Вкупната ак-
тивност на изворите на јонизирачки зрачења во спремиш-
тето не смее да биде поголема од активноста искажана во 
решението со кое се одобрува нивното користење, при 
што вкупната активност на долгоживечките отворени из-
вори на зрачење не смее да ја пречекори годишната потро-
шувачка. 

Обработката и опремењето на спремиштето намене-
то за чување на отворени извори на јонизирачки зрачења 
мора да одговара на условите предвидени за просториите 
во кои тие се користат. 

Член 11 
Отворените извори на јонизирачки зрачења можат да 

се чуваат и во просториите во кои се користат, но ако ис-
пуштаат радиоактивни гасови, парен или аеросоли, про-
сторот за нивното чување мора да има вентилација. 

Член 12 
Изворите на јонизирачки зрачења треба да се чуваат 

така што при нивното оставање и земање од спремиште-
то, излагањето на зрачење од другите извори на зрачење 
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да се сведе на минимум. Опремата која служи за чување на 
изворите на јонизирачки зрачења мора јасно да се оддели 
на одделни прегради. 

Поединечните садови за чување на изворите на јони-
зирачки зрачења, како и вратата на одделните прегради 
мораат да бидат обележени со ознака и со читлив натпис 
од кои лесно се дознава видот на изворите на јонизирачки 
зрачења и нивната активност. 

Пристап и престој во спремиштето не им е дозволен 
на лица што не се под контрола со лични дозиметри. 

Член 13 
Спремиштето, контејнерите и стаклените и други са-

дови за чување на изворите од јонизирачки зрачења треба 
лесно да се отвораат и затвораат. Отворањето на садовите 
со лесно запални и испарливи радиоактивни материи се 
врши со посебни мерки на претпазливост. 

Стаклените садови што содржат течни радиоактивни 
раствори мораат да бидат сместени во метални или плас-
тични садови чијашто зафатнина е доволна во случај на 
разбивање на стаклените садови, да можат да је прифатат 
целокупната количина на течноста. 

Член 14 
Изворите на јонизирачки зрачења можат да се прене-

суваат и превезуваат внатре во просторијата и внатре во 
организацијата на здружен труд само во пропишани кон-
тејнери кои го слабеат зрачењето до пропишаното ниво, 
го спречуваат нивното ослободување (распрашување, ис-
парување и ел.) или губење. 

III. ЗАТВОРЕНИ ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕ-
ЊА 

Член 15 
Под уреди со затворени извори на јонизирачки зраче-

ња се подразбираат уредите што служат за добивање и ко-
ристење на дефинирани снопови на зрачење: гаматерапис-
ки, гамарадиографски, гамакалибрациони и гамастерили-
зациони и други, како и уредите чие функционирање е за-
сновано на дејството од Јонизирачки зрачења: дебелино-
мери, висиномери, густиномери, елиминатори на статич-
ки електрицитет, радиоактивни громобрани, јонизациони 
детектори на дим, светлечки ламби и др. 

Член 16 
Јачината на апсорбираните дози на некорисно зраче-

ње на надворешните површини на стационарните уреди 
со затворени извори на јонизирачки зрачења не смеат да 
бидат поголеми од 278 пОу/ѕ, а на растојание од 1 ш 8 
пОу/ѕ. Кога уредот со затворен извор на јонизирачки зра-
чења служи и за пренос, јачината на апсорбираната доза 
на површината на уредот не смее да биде поголема од 140 
пСу/ѕ на растојание од 1 ш 4 пСу/ѕ. 

Член 17 
Во просториите што служат за користење на уреди со 

затворени извори на јонизирачки зрачења се влегува низ 
заштитна врата или лавиринти или низ врата и лавирин-
ти. Вратата на таа просторија мора да биде опремена со 
механизам кој при обид на влегување го прекинува корис-
ниот сноп на зрачење, освен во случај на користење на га-
ма радиографски извори на зрачење. 

Просториите што служат за користење на затворени 
извори на јонизирачки зрачења, чијашто активност е пого-
лема од 370 СВц мораат да се опремат со систем за венти-
лација кој обезбедува 2 до 10 измени на воздухот на час, 
зависно од активноста на тие извори. 

Член 18 
При користење на уредите со затворени извори на јо-

низирачки зрачења надвор од посебно наменетите просто-
рии, мораат да се преземаат особено следните мерки за за-
штита, и тоа: 

1) кога е можно, насочување на корисниот сноп на 
зрачење, по правило, според подот или во страна каде 
што не се присутни луѓе; 

2) користење на изворите на јонизирачки зрачења во 
условите на најголема оддалеченост на изворите од персо-
налот што ракува со уредот и од други лица; 

3) забрана на присуството на лица што не работат со 
изворите на јонизирачки зрачења во околината на тие из-
вори каде што нивото на зрачење е такво што може да се 
пречекори границата на дозата за група поединци од насе-
лението; 

4) користење на подвижни штитови и на други закло-
ни; 

5) поставување на ознаки со предупредување ОПАС-
НОСТ ОД ЗРАЧЕЊЕ и уреди за звучно и светлосно пред-
упредување за опасност од зрачење. 

Член 19 
Уредот во кој е сместен затворен извор на јонизирач-

ки зрачења мора да биде отпорен на механички, термички 
и други дејства и се доведува да одговара на техничките 
услови за користење. 

Се забранува користење на изворите на јонизирачки 
зрачења во услови што не се предвидени со техничката до-
кументација која се однесува на уредот со тој извор. 

Член 20 
Затворен извор на зрачење се доведува во работна по-

ложба исклучително преку уредот за работа на далечина. 
Корисниот сноп на јонизирачки зрачења мора да би-

де што помал. 

Член 21 
Кај уредот со затворен извор на јонизирачки врачања 

мора да се оствари безбедно преведување на изворот од 
работната положба во која се затекнал од која било причи-
на во положбата кога не се користи. 

Член 22 
Забранета е употребата на затворени извори на јони-

зирачки зрачења механички оштетени или ако се сомнева 
да на течење. Нивното доведување во исправна состојба 
им се дозволува само на стручни организации што се за-
нимаваат со такви работи. 

Затворените извори на јонизирачки зрачења неупо-
требливи за натамошно користење се третираат како ра-
диоактивни отпадни материи. 

Член 23 
Организација, заедница, орган и поединец што корис-

тат затворени извори на јонизирачки зачења мораат да 
имаат пренесен дозиметар, по потреба и стационарен до-
зиметар, заради утврдување на присуството на извори на 
зрачење и мерење на јачината на дозите на зрачење на ра-
ботните и другите места. 

Член 24 
Подготовката и примената на затворени извори на 

јонизирачки зрачења (апликатори) за интерстициЈална, 
интракавитална и површинска радиотерапија се врши ис-
клучиво во посебни простории предвидени за тие цели со 
задолжително користење на подвижни заштитни парава-
ни, манипулатори, заштитни контејнери и др. 

Член 25 
Озрачувањето на пациенти со извори на јонизирачки 

зрачења (апликатори) мора да се врши во посебно изгра-
дени простории и заштитни боксови. За време на озрачу-
вање, на пациентите не им се дозволени посети. Леглото 
на пациентот за време на озрачувањето мора да се означи 
со ознаката ОПАСНОСТ ОД ЗРАЧЕЊЕ. 

По озрачувањето пациентот се контролира За да се 
утврди дека изворот на зрачење не останал кај пациентот. 

Член 26 
Изворите на јонизирачки зрачења за интерстицијал-

на, интракавитална и површинска радиотерапија можат 
да се пренесуваат или превезуваат внатре во одделенијата 
за терапија само во контејнери предвидени за овие цели. 
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Член 27 
Затворените извори на јонизирачки зрачења што се 

користат за индустриска радиографија се чуваат, пренесу-
ваат до местото на употребата и се користат во контејнер 
на дефектоскоп. Контејнерот на дефектоскоп се опрема со 
брава која секогаш се заклучува кога изворот на зрачење 
се наоѓа во него. 

Член 28 
Со клучевите од дефектоскопот со извор на јонизи-

рачки зрачења и од спремиштето за нивно чување можат 
да располагаат само лица што ги исполнуваат пропиша-
ните услови за работа со извори на јонизирачки зрачења 
во индустриската радиографија. 

Член 29 
Дефектоскопот со извор на јонизирачки зрачења 

може да го изнесе од спремиштето и од организацијата на 
здружен труд само лице кое добило работен налог за 
вршење на определена работа, со потпис за преземање на 
дефектоскопот. Тоа лице од преземањето на дефектоско-
пот од извор на јонизирачки зрачења до неговото враќање 
во спремиштето е одговорно за изворот на зрачењето и за 
мерките за заштита предвидени во текот на преносот, пре-
возот и користењето на изворот на зрачењето. 

Член 30 
Озрачување во индустриската радиографија вршат 

најмалку две лица. За време на озрачувањето тие лица не 
смеат да го напуштат местото на кое се врши озрачување. 

По завршување на работата со дефектоскопот мора 
да се провери со помош на инструментите за мерење на 
зрачењето дали изворот се наоѓа во дефектоскопот, а по-
тоа дефектоскопот да се заклучи. 

Член 31 
Уредите со затворени извори на јонизирачки зрачења 

што се користат во процесната техника и автоматиката 
дебелиномери, висиномери, густиномери, елиминатори на 
статички електрицитет, мораат да се конструирани така 
што да можат да ги издржат сите влијанија на надвореш-
ната средина и да го одржат својот интегритет во сите ус-
лови на процесот на производството за кое се предвидени. 

Член 32 
Конструкцијата и другите технички решенија, по-

ложбата на изворите на јонизирачки зрачења во дадениот 
уред и положбата на самиот уред на дадено место во тех-
нолошкиот процес мораат да бидат такви што да обезбе-
дат јачините на опсорбираните дози на некорисното зра-
чење на површината на деловите на тие уреди да не бидат 
поголеми од 28 пСу/ѕ а на растојание од 1 т , 0,8 пСу/ѕ. 

Просторот околу уредот со затворен извор на јонизи-
рачки зрачења на местото на користењето во процесната 
техника и автоматика, треба да се означи со ознаката: 
ОПАСНОСТ ОД ЗРАЧЕЊЕ. 

Член 33 
Уредите од член 31 на овој правилник можат да ги 

поправаат само лица што се оспособени за вршење на таа 
работа. Тие уреди се поправаат само во посебна простори-
ја предвидена за тие цели, во рамките на погонот за 
одржување. Во текот на поправката во непосредна близи-
на на изворот на зрачење можат да се наоѓаат само лица 
што го поправаат уредот. 

Член 34 
Работниците кои поставуваат радиоактивен громо-

бран смеат да го постават работниот контејнер на главата 
на громобранот со изворот на јонизирачки зрачења само 
по звршување на сите претходни работи на громобрански-
те водови и на фаќалката. 

Член 35 
Работниците кои поставуваат радиоактивен громо-

бран можат да го пренесуваат работниот контејнер на гла-

вата на громобранот со изворот на зрачењето до поста-
ментот на громобранската фаќалка и громобранот да го 
поставуваат на фаќалката само ако работниот контејнер е 
заштитен со манипулативен контејнер. Работниот контеј-
нер на главата на радиоактивниот громобран се поставува 
само ако фаќалката на громобранската инсталација е во 
оборена положба. 

Фаќалката на радиоактивниот громобран мора да би-
де означена со ознаката ОПАСНОСТ ОД ЗРАЧЕЊЕ, која 
е лесно уочлива од сите страни на приодот кон фаќалката. 

Член 36 
, Во јонизационите детектори на дим можат да се вгра-

дуваат извори на јонизирачки зрачења за кои е установено 
дека при еднократно бришење, симнувањето на радио-
активниот материјал од подлогата на носачот не премину-
ва 0,5% од вкупната активност на изворот на зрачењето. 

Во јонизационите детектори на дим не можат да се 
вградуваат и користат извори на зрачење кои имаат по-
томци во гасовита состојба. 

Член 37 
Јачината на апсорбираната доза измерена на 10 с т од 

која било точка на надворешната површина на влошката 
на јонизирачкиот детектор на дим не смее да биде поголе-
ма од 0,3 пСу/ѕ. 

Член 38 
Чистењето (отпрашувањето и одмастувањето) на из-

ворите на зрачење што се кроистат во јонизациони детек-
тори на дим, како и другото нивно одржување им е до-
пуштено само на лица што стручно се оспособени за 
вршење на таа работа. 

За чистење и одржување на јонизациони детектори на 
дим се користат методите и средствата што ги пропишал 
призводителот на тие уреди. 

Член 39 
Неисправни, резервни и други јонизациони детекто-

ри на дим мораат да се чуваат на места наменети за тие 
цели, како што се метални касети, ормани и слично што 
можат да се заклучуваат. 

За условите и начинот на сместување и чување е одго-
ворно стручното лице за спроведување на мерките за за-
штита од Јонизирачки зрачења. 

Член 40 
Организацијата, заедницата, органот и поединецот 

што користат јонизациони детектори на дим, во случај на 
нивното исчезнување или во случај на пожар или други 
елементарни непогоди, се должни за тоа да го известат ор-
ганот кој го издал одобрението за користење и специјалис 
зираната организација на здружен труд која врши пери-
одична дозиметриска контрола на тие детектори. 

4. ОТВОРЕНИ ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Член 41 
Сите работи со отворени извори на јонизирачки зра-

чења се распоредуваат во три класи, врз основа на барање-
то во поглед на бројот, распоредот, големината и опреме-
носта на просториите во кои се изведуваат тие работи од-
носно опременоста на лабораторијата. 

Класата на работа се утврдува зависно од тулата на 
радиотоксичност на радиоактивната материја и нејзината 
активност на местото на работата и, тоа: 

Радиотоксич- Мини- Активност на местото на 
ност на радио- мални работата 

нуклиди КОЛИЧИНИ 
Класа на работите, Вц 

нуклиди 
што се Класа на работите, Вц 

од значе-
ње III II I 

ГРУПА I 
(многу висока 
радиотоксич- 370 кВц повеќе од 
ност) 3,7 кВч до 370 кВ$ 370 п ^ 
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ГРУПА II (ви-
сока радиоток-
сичносг) 37 к1Ц 
ГРУПА III 
(средна радио-
токсичнност) 370 к!Ц 
ГРУПА IV (ни-
ска радиоток-
сичност) 3,7 МВч 

ДО 3,7 повеќе од 
тВц 3,7 МВа- 3,7 СВц 3,7 ОВч 

до 37 
МВ^ 37 

повеќе од 
37 ОВч 

од 370 370 МВц-370повеќе од 
МВц СВц 370 СВц 

ЗАБЕЛЕШКА: Зависност од операциите што се вршат со 
одделни радионуклиди, треба да се приме-
нат следните мултипликациони фактори 
на вредностите дадени во горната табела: 

- складирање пати 100 
- мошне прости опеации со течности пати 10 
- обични хемиски операции пати 1 
- комплексни операции со течности и про-

сти операции со суви материи пати 0,1 
- операции со суви прашесги материи пати 0,01 

Член 42 
Заради заштита на персоналот што работи со отворе-

ни извори на јонизирачки зрачења, како и на населението 
што живее во непосредна околина на тие извори, мораат 
при проектирањето и изградбата на објекти за работа со 
отворени извори на зрачење да се применуваат општите 
правила за заштита при проектирањето и изградбата на 
објектите за работа во отворени радиоактивни матери, 
содржани во ДЈЅ.2. N3.001. 

Член 43 
При проектирање и изградба на просторни наменети 

за работа со отворени извори на зрачење мораат да се 
предвидат следните превентивни мерки за заштита: пра-
вилен избор на бројот и распоредот на просториите, обра-
ботка на просториите, технолошкиот режим, рационална-
та организација на работните места и мерките за лична 
хигиена на персоналот, рационален систем на вентилација 
и собирање и отстранување на радиоактивните отпорни 
материи и др. 

Член 44 
Во сите случаи, независно од класата на работите 

што ќе се вршат со отворени извори на зрачење, простори-
ите мораат да се концентрираат во еден дел на зградата. 

Член 45 
Работите од III класа се вршат во посебни просто-

рии, а ако се очекува ослободување на радиоактивни аеро-
соли, тие работи се вршат во дигестори со вентилација. 

Член 46 
Просториите предвидени за работите И класа мораат 

да се лоцираат во одвоен дел од зградата, така што да би-
дат изолирани од другите простории. Во составот на тие 
простории е задолжителен пропусник со воден јазол и 
вршење контрола на радиоактивната контаминација. 

Член 47 
Просториите за работите I класа се лоцираат во по-

себна зграда или во изолиран дел на зградата со посебен 
влез и со санитарен пропусник. Тие простории се делат на 
повеќе зони, зависно од активноста на радиоактините ма-
терии, од природата на работните операции и од примена-
та на техниката на работата. За да се исклучи можноста од 
внесување на радиоактивна контаминација од повисока 
зона во пониска зона, меѓу нив се поставува санитарна 
брана. 

Член 48 
Вентилацијата треба да биде проектирана така што 

воздухот од просториите кои се користат радионуклиди 
да не рециркулираат или да не преминува во просториите 
во кои не се користат радионуклиди. 

Ако во повеќе простории се работи со радионуклиди 
со различна активност, со вентилацијата треба да се обез-

беди протекот на воздухот да биде од просторијата со по-
ниска спрема просториите со повисока активност. 

Член 49 
Ако се работи со радионуклиди со висока активност, 

бројот на луѓето во работната просторија мора да биде ог-
раничен на бројот кој е неопходен за вршење на работите, 
со тоа што во просторијата мора да има најмалку две ли-
ца. 

Член 50 
При примената на радиоактивни материи во форма 

на отворени извори на зрачење мора да се обезбеди мони-
тор на зрачење за мерење на нивото на контаминацијата 
на површините, како и дозиметар за мерење на нивото на 
зрачењето. 

Член 51 
Во просториите во кои се работи со отворени извори 

на јонизирачки зрачења, контаминацијата на ѕидовите, 
половите, предметите, облеката и кожата на лицата на 
смее да биде над следните граници: 

Површина на про-
сторијата за рабо-
та и предмети во 

неа 

Облека 
на вработените 

лица 

Кожата 
на вработените 

лица 

А1ѓа епигег 
4 х 104 В^/т2 

Вега ѕ^та етИег 
4 х 104 В^/т2 

Вега гата еткег 
4 х 105 В^/т2 

А1Га епмгег 
8 х 102 В^/т 2 

А1ѓа еткег 
4 х 10* Вц/т2 

Вега ката епигег 
8 х 103 Вц/т2 

Член 52 
Генераторите на краткоживеачки радионуклиди тре-

ба да бидат обложени со соодветен заштитник и проекти-
рани така што јачината на дозата на надворешната по-
вршина на облогата да не преминува 140 пСу/ѕ. 

Член 53 
Максимално дозволенате активности на радионукли-

дите во пациентот при отпуштање од стационарната 
здравствена организација смеат да бидат: 1,1 ОВц 32Р; 
0,55 СВ^ 1311; 0,37 ^В^ коло иден 90у или 198 Аи. 

Пациентот на кој во тераписки цели му е аплициран 
радионуклид со активност поголема од 1,1 СВц, се за-
држува во посебно болничко одделение додека активноста 
не опадне до вредноста од став 1 на овој член. 

Посебното болничко одделение од став 2 на овој член 
мора да биде опремено со заштитни паравани за заштита 
на болните на кои им се аплицирани радионуклиди, за 
време на лежењето на одделението, како и посебен тоалет 
(со воден исплакиувач). 

Просториите во кои се користат отворени извори на 
зрачење мораат да имаат посебна чекална за пациентите 
што чекаат на преглед, а посебна за пациентите кај кои ве-
ќе е извршена апликација. 

Член 54 
По терапијата или дијагностиката со радионуклиди 

со висока активност, пациентот мора да добие упатство за 
мерките кон кои мора да се придржува заради намалување 
на ризикот од непотребното надворешно озрачување или 
контаминација на други лица. 

Член 55 
Пациентите што чекаат испитување или терапија со 

радионуклиди во поглед на озрачувањето, се сметаат како 
групи поединци од населението. 

Член 56 
Ако на пациентот му е аплициран радионуклид со ви-

сока активност над вредноста од член 53 став 1 на овој 
правилник, треба да се забранат посети. 
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Член 57 
Обдукција и кремирање на умрени лица кои примиле 

радионуклиди во тераписки цели се врши со примена на 
пропишаните мерки за заштита од зрачење. 

Член 58 
При работата со радиоактивни светлечки бои се пре-

земаат и се спроведуваат исти мерки за заштита како и 
при работата со соодветни видови и активности на радио-
нуклиди. 

Член 59 
Вкупната активност на светлечкте бои нанесени на 

бројниците и сказалките од часовници (рачни, џебни, бу-
дилници ити.) и на инструментите (инструменти за мере-
ње на притисок, температура, на правецот на движењето и 
ел.) не смее да ги преминува следните вредности: 

Вид на часовник Радионуклид Вкупна активност 

Рачни и 
џебни 

3Н 
147 Р т 

0,30 о в ч 
0,60 МВч 

Ѕидни 3Н 
147 Р т 

0,40 ОВц 
7,40 МВ^ 

Специјални 3Н 
147 Р т 

0,90 ОВЧ 
18,50 МВч 

Член 60 
Во радиоактивните светлечки бои може како компо-

нента, да се користи само 3Н и 147Рт, при што мораат да 
бидат хемиски или на друг начин врзани така што да пре-
тставуваат нерастворлив или слабо растворлив матери-
јал. 

Член 61 
Радиоактивните светлечки бои на премазните по-

вршини мораат при нормални услови на употреба да се 
прилепуваат така што да не доаѓа да симнување на тие 
бои при потрес или температурни промени. 

Член 62 
Часовниците и други инструменти чии што делови се 

премачкани со радиоактивни светлечки бои треба да би-
дат сместени во кутии со проѕирен вдпак. Кутијата и капа-
кот мораат да бидат отпорни на потреси и удари во усло-
вите на нормална употреба и при помали акцидент 

Член 63 
Специјални часовници и инструменти мораат да има-

ат на бројникот ознака на радиоактивноста, која корисни-
кот или лицето што ја врши нивната поправка би го пред-
упредиле дека содржат радионуклиди. 

5. РЕНДГЕН-АПАРАТИ 

Член 64 
Корисникот на рендген-апарат е должен да прибави 

ново решение за постојните рендген-апарати по секоја за-
мена на рендгенската цевка или по други измени на рен-
дген-апаратот, како и при преместување на рендген-апара-
тите или на нивни делови во други простории. 

Одредбата на став 1 од овој член за преместувањето 
на рендген-апарати или на нивни делови во други просто-
рии не се однесува на подвижните рендген-апарати што се 
користат во операциони сали и болнички соби, како ни на 
рендген-апаратите што се користат во индустриска ради-
ографија. 

Член 65 
Ако корисникот на рендген-апарат го расходува или 

отуѓува рендген-апаратот, тај е должен во рок од 15 дена 
од денот на расходувањето или отуѓувањето за тоа да го 

извести органот што издал одобрение за користење на 
рендген-апаратот. 

Корисникот на рендген-апаратот е должен за расхо-
дуваниот или отуѓениот апарат да ја извести и организа-
цијата на здружен труд врз основа за чие мислење над-
лежниот републички односно покраински орган издал ре-
шение за неговото користење. 

Член бб 
Во една просторија може да биде сместен само еден 

рендген-апарат со повеќе рендгенски цевки, што зависи од 
неговата намена ако високиот напон на рендгенските цев-
ки не изнесува повеќе од 150 кУ. 

Рендген-апаратите кај кои високиот напон на рен-
дгенската цевка преминува 150 кУ и рендген-апаратите 
што се користат за лекување мораат да бидат сместени во 
најмалку две простори. Во едната просторија се поставува 
постамент на кој се врши просветлување, снимање или оз-
рачување и рендгенската цевка, а во другата просторија 
командниот уред и другите делови на рендген-апаратот. 

Член 67 
По исклучок, во една просторија можат да бидат 

сместени и два рендген-апарата, под услов со регулирано 
електрично врзување да се исклучи можноста за исто-
времена употреба на повеќе од една рендгенска цевка. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на 
рендген-апаратите кај кои две рендгенски цевки истовре-
мено се користат за истовремено озрачување на лицето 
кое се прегледува. 

Член 68 
Рендген-апаратите за индустриска радиографија мо-

раат да се постават во најмалку две простории. Во една 
просторија се поставува рендгенската цевка и масата за 
испитување на материјалот со уред за автоматско помес-
тување на предметот што се прозрачува, а во другата про-
сторија се поставува командната маса и другите делови на 
апаратот. 

Во ѕидот меѓу просториите од став 1 на овој член се 
поставува прозорец заштитен со оловно стакло или кон-
тролата на работата се врши со телевизија со затворен 
круг. 

По исклучок, рендген-апаратите од став 1 на овој 
член можат да се користат и во производствени хали ако 
од нив се отстранат работниците, што не работат со тие 
апарати. 

Член 69 
Прекинувачот на електричната струја со која се напо-

јува генераторот на X зрачења мора да му биде лесно до-
стапно на лицето што работи со рендген-апратот. 

Одредбата на став 1 од ОВОЈ член не се однесува на 
подвижните рендген-апарати за снимање на заби кои на 
мрежата се приклучуваат преку штекер со заштитно за-
земјување. 

Водовите со висок напон и другите електрични спро-
водници до соодветните делови на стационарниот рен-
дген-апарат мораат да се водат преку посебни канали во 
подот. 

Член 70 
Подот на просторијата во која се користи рендген-

-апаратот или дел од рендген-апаратото мора да биде од 
електроизолационен материјал (гума, виназ, линолеум и 
слично). 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
подвижните рендген-апарати што се користат во операци-
они сали и во болнички соби. 

Член 71 
Просторијата во која е сместен рендген-апарат за ди-

јагностика со една рендгенска цевка мора да има површи-
на од најмалку 20 т 2 . 

Ако во една просторија се користи рендген-апарат со 
две или повеќе рендгенски цевки површината на просто-
ријата по една рендгенска цевка мора да изнесува најмал-
ку 15 т 2 . 
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Просторијата во која се користи рендген-апарат за 
терапевтски цели мора да има површина од најмалку 16 
ш2. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
рендген-апаратите што се користат за систематски снима-
ња на белите дробови, а кои се вградени во возила. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на 
рендген-апаратите со повеќе рендгенски цевки кои поради 
природата на работата мораат да се вклучат истовремено. 

Член 72 
Просторијата во која се користи рендген-апарат за 

снимање на заби чијшто електричен напон не преминува 
60 кУ мора да има површина од најмалку 8 т 2 акоснима-
њето се врши од иста просторија, односно површина од 
најмалку 6 ш2 ако снимањето се врши од друга простори-

Просторијата во која се користи рендген-апарат за 
снимање на заби чијшто електричен напон преминува 60 
кУ, како и рендген-апарат за панорамско снимање на заби 
и вилици, мора да има површина од најмалку 16 т 2 . 

Член 73 
Просториите во кои се користат рендген-апарати мо-

раат да имаат чекална и кабина за пресвлекување на паци-
ентите. 

Член 74 
Просториите во кои се користат рендген-апарати за 

кристалографија не мораат да ги исполнуваат посебните 
услови, а нивната површина е условена со типот и големи-
ната на рендген-апаратот. 

Член 75 
Просторијата во која е сместен рендген-апарат за 

преглед или лекување мора да има уред за проветрување 
или комплетен уред за климатизација кој е независен од 
уредот за проветрување на другите делови на зградата. 
Ефикасноста на вентилацијата подлежни на повремена 
контрола, со определување на концентрацијата на слобод-
ни јони. 

Капацитетот на тие уреди е условен со намената и 
видот на рендген-апаратот. 

Член 76 
Куќиштето во кое е сместена рандгенската цевка 

(зрачник) мора да има само отвор за минување накорисни-
от сноп на рендгенски зраци. Куќиштето мора да биде та-
ка изградено, што, кога рендген-апаратот работи под мак-
симално оптоварување, под условите на рендгенско про-
светување при затворен отвор за минување на корисниот 
сноп на зраци, не смее да пропушти во кој било правец ја-
чина на дозата на зрачењето поголема од 0,270 пСу/ѕ на 
растојание од 1 т , за напони до 150 кУ. 

Производителот на куќиштето (зрачникот) е должен 
на крајниот корисник на рендген-апаратот, другата доку-
ментација за рендген-апаратот, да приложи и дијаграм за 
пропуштеното зрачење со на зрачникот. 

Условите од став 1 на овој член мораат да ги задово-
луваат и блендите за ограничување на корисниот сноп. 

Член 77 
Зрачникот на рендген-апаратот што се користи во 

стоматологијата не смее да пропушти јачина на дозата на 
зрачење поголема од 0,60 пСу/ѕ на растојание од 1 т , ме-
рено при затворениот отвор за минување на корисниот 
сноп на зрачење. 

Член 78 
На видно место на зрачникот на рендген-апаратот 

мора да биде втиснат јасно читлив бројот на рендгенската 
цевка и ознаката на фокусот. 

Член 79 
Рендгенското зрачење што се преминува во медици-

ната мора да биде филтрирано. Филтерите се вградуваат 
како постојани, кои не можат да се отстранат без употре-

бата на алат и додатни, кои по потреба можат да се поста-
ват или отстранат. 

Хемискиот знак и дебелината на материјалот на фил-
терите мораат да бидат втиснати на видно место на зрач-
никот. Назначената дебелина на филтерите мора да се од-
несува на вкупното филтрирање. 

Рендгенското зрачење во дијагностички цели мора да 
се филтрира со филтер од 1,5 т т дебелина на алуминиу-
мот за напони до 70 кУ, од 2 ш т дебелина на алуминиу-
мот за напони од 71 кУ до 100 кУ, од 3 т т дебелина на 
алуминиумот за напони поголеми од 100 кУ, а со филтер 
од бакар најмалку со најмала дебелина од 0,3 шш за напо-
ни преку 125 кУ. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член рен-
дгенското зрачење што се користи за просветлување на 
подвижни рендген-апарати при хируршки и ортопедски 
интервенции, мора да биде филтрирано со филтер од алу-
миниум со најмала дебелина од 3 т т , за мамографски 
снимања од најмалку 0,5 т т алиминиум, за снимање на 
заби од најмалку 1,5 т т алуминиум за напони до 70 кУ и 
2,5 т т алуминиум за напони поголеми од 70 кУ, за екстра-
орални снимања на заби од најмалку 3 т т алуминиум и 
за панорамско снимање на вилици со примена на напони 
од 50 кУ до 125 кУ со дебелина од 1,5 т т до 3 т т алуми-
ниум. 

Во дебелината на филтерот се засметува сопственото 
филтрирање на зрачникот, филрирањето на постојаните и 
додатните филтери, пресметано во вредноста на дебелина-
та на алуминиумот или бакарот. 

Член 80 
На рендген-апаратите што се користат за лекување и 

терапија, филтерите мораат да бидат видно обележени та-
ка што хемискиот знак и дебелината на материјалот од кој 
се производени да се гледаат од местото на кое се наоѓа 
лицето кое ракува со рендген-апаратот и го надледува те-
кот на озрачувањето. 

Член 81 
Растојанието меѓу фокусот на рендгенската цевка и 

кожата на пациентот, кај рендген-апаратите што се корис-
тат за просветлување на лицата, не смее да биде помало 
од 0,45 т односно 0,70 т кај оние рендген-апарати што се 
користат без грбен параван. 

Член 82 
Тубусот на рендген-апаратот што се користи за сни-

мање на заби кај кои напонот на јачината на електричната 
струја на цевката не ја преминува вреноста од 60 кУ, од-
носно 10 т А мора да обезбеди растојание меѓу фокусот и 
кожата од 100 ш т до 200 т т . 

Тубусот на рендген-апаратот што се користи за сни-
мање на заби, каЈ кој електричниот напон е поголем од 60 
кУ мора да обезбеди растојание меѓу фокусот и кожата 
најмалку 200 шш. 

КаЈ рендген-апаратот за панорамско снимање на ви-
лица растојанието меѓу фокусот и кожата не смее да биде 
помало од 150 шга. 

Член 83 
Кај рендген-апаратот што се користи за снимање на 

лицето мора да постои уред за ограничување на големина-
та на озраченото поле, како и светлосен индикатор на го-
лемината на озраченото поле. 

Уредот со кој се ограничува кориснииот сноп на рен-
дгенско зрачење што се употребува за просветлување на 
лица не смее да овозможи минување на директниот сноп 
на зрачење пеку работ на стаклото на екранот. 

Член 84 
Постојаната бленда на зрачникот на рендген-апара-

тот за интраорални снимања на забите не смее да овоз-
можи озраченото поле на врвот на конусниот затворен ту-
бус да биде поголема од 63 т т во пречник и не поголема 
од + ( —) 3 т т од големината на отворот на тубусот кога 
се користат отворени цилиндрични тубуси. 
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Член 85 
Кај рендген-апаратите што се користат за панорам-

ски снимања на вилицата премините на зрачникот како и 
подвижните механизми и држачите на касетата мораат да 
бидат така регулирани што големината на озраченото по-
ле да не го преминува работ на касетата за повеќе од 10 
шш. 

Член 86 
Уредите за ограничување на големината на полето 

на регулирачката бленда мораат да бидат снабдени со 
светлосни индикатори на големината на полето. 

Визуелниот индикатор на озраченото поле не смее да 
прикажува разлика во големината на полето поголема од 
2% од вредноста на растојанието меѓу фокусот и филмот. 

Член 87 
Рендген-апаратот што се користи за просветување 

на лица мора да има екран заштитен со оловно стакло 
(ако не се користи со појачувач на сликата), престилка под 
и од левата страна на екранот, а ако апаратот се користи 
во оборена положба тогаш и од страната на која се наоѓа 
лекарот кој врши просветување. 

Член 88 
Екранот на рендген-апаратот мора да бите заштитен 

со оловно стакло со големина најмалку 35,6 х 35,6 ст . 
Меѓу екранот и неговата рамка не смее да постои незаш-
титен простор. Оловното стакло на екранот на рендген-
-апарат чии напони Иа просветлување не се поголеми од 
75 кУ мора да има заштитна моќност на оловото од нај-
малку 1,8 шш дебелина, а преку 75 кУ до 100 ку од најмал-
ку 2 ш т дебелина на оловото. 

Ако просветлувањето се врши со електричен напон 
поголем од 100 кУ, заштитната моќност на оловното стак-
ло на екранот треба да се зголемува за најмалку 0,01 т т 
дебелина на оловото за секој кУ. 

Член 89 
На уредите со намеравано снимање не треба да се 

зголемува заштитната моќност на оловното стакло ако 
при снимањето не се користат напони поголеми од 135 кУ. 

Заштитната моќност на оловното стакло мора да ја 
декларира производителот и на видно место на екранот 
да го означи во шш оловото. 

Член 90 
Заштитната престилка што се поставува под екранот 

мора да има иста ширина или да е поширока од екранот, а 
со должина најмалку 40 ст. Престилката мора да биде 
составена од најмалку три дела што мораат да се преко-
пуваат најмалку по 1 ст. 

Заштитната престилка се поставува од страна на ек-
ранот и апаратот кога апаратот се користи во оборена по-
ложба мора да биде од еден дел, изработена од оловна гу-
ма или од соодветен материјал. 

Член 91 
Заштитната моќност на заштитната престилка мора 

да изнесува најмалку 0,25 ш т со дебелина на оловото за 
напоно на рендгенската цевка до 75 кУ, а најмалку 0,5 т т 
дебелина на оловото за напони на рендгенската цевка од 
75 кУ до 125 кУ. Заштитната моќност на престилката што 
се поставува од левата страна на екранот и од страната на 
апаратот не смее да биде помала од 0,5 пип дебелина на 
оловото. 

Член 92 
За време на просветувањето, ако не се работи со по-

јачувач на сликата, лекарот мора да користи заштитен 
стол со параван кој мора да има заштитна моќност на 
оловото од најмалку 0,5 пип дебелина. 

Ако рендген-апратот се користи за посебни дијагнос-
тички постапки кога лекарот не може да го користи за-
штитниот стол, на зрачникот мора да се поставуваат до-
датни тубуси, кои би допирале до површината на телото 

на лицето кое се прегледува или снима, односно додатни 
завеси кои би допирале до површината на масата на која 
се наоѓа лицето што се прегледува или просветлува. 

Заштитните завеси од став 2 на ОВОЈ член мораат да 
имаат заштитна моќност на оловото од најмалку 0,5 тт 
дебелина. 

При просветлување со подвижни рендген-апарати 
мора да се користи појачувач на сликата, а на зрачникот 
на апаратот мораат да се постават додатни тубуси кои би 
го ограничувале корисниот сноп на зрачењето. 

Член 93 
За време на снимањето со подвижни рендген-апарати 

во болничките соби мораат да се користат подвижни за-
штитни паравани за заштита на лицето кое снима како и 
за другите болни во просторијата. 

Заштитната моќност на овие паравани не смее да би-
де помала од 1 ш т дебелина на оловото. 

Член 94 
Командната маса на дијагностичките рендген-апара-

ти мора да се наоѓа или во засебна просторија или во за-
штитна кабина. 

Ако командна маса на рендген-апаратот не се наоѓа 
во иста просторија во која се врши снимање, во ѕидот меѓу 
просториите мора да се постави прозорец заштитен со 
оловно стакло. Во овој случај неопходна е и интерфонска 
врска меѓу тие простории. 

Командна маса со заштитен параван кај рендген-апа-
ратите што работат со далечинско командување мора да 
се постави на такво растојание од изворот на зрачењето 
така што озрачувањето на персоналот да се сведе на нај-
мала можна мера, а задолжително под границата предви-
дена за лицата што работат со извори на зрачење. 

Член 95 
Електричниот спроводник на временскиот прекину-

вач што се користи кај подвижни рендген-апарати и рен-
дген-апарати за снимање на заби мора да има таква 
должина што да овозможи вклучување на рендген-апара-
тот од местото зад заштитниот параван или од соседната 
просторија. 

Член 96 
Рендген-апаратите за систематски снимања на бели-

те дробови, што се вграенди во возила, мораат да имаат 
затворена кабина за лицето кое се снима. Кабината мора 
да биде опремена со уред за вклучување односно исклучу-
вање на високиот напон на рентгенската цевка при затво-
рањето односно отварањето на вратата. 

Меѓу кабината за снимање и рендгенската цевка мора 
да постои заштитен тубус кој оневозможува продирање на 
рендгенското зрачење во просторот надвор од кабината. 

Ѕидовите, вратата и стаклото на вратата о за снима-
ње не смеат да пропуштаат доза на рендгенско зрачење 
поголема од вредноста пропишана за лицата што работат 
со извори на зрачењето. 

Член 97 
На надворешната страна на сидовите, вратата и про-

зорците на просториите во кои се користат рендген-апа-
рати без оглед на нивната намена, дозата на рендгенско™ 
зрачење мора да биде сведена на најмала можна вредност, 
а задолжително под вредноста предвидена за групи пое-
динци од населението. 

Ѕидовите и вратата на чекалните и соблекувалните 
(кабина за соблекување) мора да ги исполуваат условите 
од став 1 на ОВОЈ член. 

Член 98 
Подот односно таванот на просторијата во која се ко-

ристат рендген-апарати, без оглед на нивната намена, мо-
раат да бидат изградени од таков материјал кој овоз-
можува дозата на зрачењето да се сведе на најмала можна 
мерка односно под границата што е пропишана за групи 
поединци од населението. 
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Член 99 
Ѕидовите, вратата и прозорецот заштите со оловно 

стакло на кабината спрема командната маса мораат да би-
дат така проектирани и заштитени што дозата на зрачење-
то на местото каде што е лицето кое ракува со рендген-
-апаратот да се намали што е можно повеќе, а за-
должително под вредноста пропишана за лицата што ра-
ботат со извори на зрачење. 

Член 100 
На вратите на просториите во кои се користат рен-

дген-апарати за лекување, како и рендген-апарати за ин-
дустриска радиографија мораат да се постават прекинува-
чи кои оневозможуваат вклучување на рендген-апаратите 
кога вратата е отворена. 

Член 101 
Лицата кои работат со рендген-апарати мораат да 

бидат снабдени со исправни заштитни средства и со лични 
дозиметри. 

Лицата што вршат дозиметриска контрола на рен-
дген-апарати, како и работниците што го вршат нивното 
сервисирање, мораат да користат заштитни средстава и 
лични дозиметри за сето време на работа. 

Член 102 
Лицата кои асистираат за време на дијагностичките 

процедури што се спроведуваат со примена на контрастни 
средства мораат да користат заштитни средства и лични 
дозиметри за сето време на работа. 

Лекарите хирурзи, ортопеди и други лица кои корис-
тат подвижни рендген-апарати за просветлување во хи-
руршки сали, под стерилната облека мораат да користат 
заштитни престилки за заштита на јајниците или семени-
ште. 

Член 103 
Заштитната престилка мора да го покрива лицето 

што ја користи од клучните коски до половината на по-
тколениците, опфаќајќи ги и боковите. 

Заштитните нараквици мораат да имаат посебен про-
стор за секој прст и да допират до лактите. 

Заштитната моќност на престилката, нараквиците за-
штитните очила мора да биде најмалку 0,25 ш т дебелина 
на оловото. 

Член 104 
Лицата што постојано работат со ренген-апарати не 

смеат да бидат делумно или целосно изложени на дирек-
тен сноп на рендгенското зрачење, не смеат да ги при-
држуваат лицата што се просветлуваат или снимаат и не-
смеат да ги придржуваат касетите со филмовите за време 
на снимањето. 

Здравствените работници кои за време на снимањето 
придржуваат деца мораат да користат посебни заштитни 
паравани опремени со опрема за фиксирање на детето. За-
штитната моќност на тие паравани мора да изнесува нај-
малку 1 т т дебелина на оловото. Здравствените работни-
ци кои при снимањето придржуваат неподвижни болни и 
стари лица мораат да користат заштитни престилки чи-
јашто заштитна моќност е најмалку 0,5 тга дебелина на 
оловото. 

Член 105 
Лицата кои работат со рендген-апарати што се ко-

ристат за испитување на материјали мораат за време на 
снимањето надвор од посебно опремените простории да 
користат подвижни заштитни паравани. 

Член 106 
При сериско снимаање со рендген-апарати кај кои се 

врши автоматски транспорт на филмот, контрастните 
средства мораат да се бризгаат со соодветни уреди за ав-
томатско бризгање на контрасти. 

Член 107 
За лицата што се прегледуваат или лекуваат со при-

мена на рендгенско зрачење мораат да се користат за-
штитни средства, без оглед на постапката што се спрове-
дува, ако примената на такви средства не го смеќава пра-
вилното вршење на прегледот или лекувањето. 

Заштитните средства што се користат за тие цели мо-
раат да имаат заштитна моќност од најмалку 0,5 пип дебе-
лина на оловото. 

Член 108 
На уредите што се користат за нимање на белите дро-

бови и други органи во стоечка положба, мораат да посто-
јат подвижни заштитни завеси кои од непотребно озрачу-
вање би ги засолнувале оние делови на телото што не се 
снимаат. Заштитните завеси мораат да имаат заштитна 
моќност од најмалку 0,5 пип дебелина на оловото. 

Член 109 
Рендген-апарати што се користат за снимање на до-

јки и систематско снимање на белите дробови мораат да 
бидат опремени со уреди за автоматско определување на 
времето на снимањето. 

Член НО 
Јајниците односно семениците на децата при индици-

рано снимање на колковите мораат да бидат заштитени со 
штитници чијашто заштитна моќност не смее да биде по-
мала 0,5 пип дебелина на оловото. 

Член 111 
Лицата кои на им се снимаат заби мора да бидат 

заштитени со заштитна престилка или со заштитник чи-
јашто заштитна моќност е најмалку 0,25 т т дебелина на 
оловото. 

Член 112 
При спроведувањето на заштитните мерки мора да се 

обрне посебно внимание на заштитата на штитовидната 
жлезда, јајниците, семениците и крвотворните органи на 
пациентите. 

Пропишаните заштитни мерки мораат се приме-
нуваат кај лицата од обата пола за време на репродукти-
вен период. 

Член 113 
Лицата кои доаѓаат на просветлување, снимање или 

лекување, за време на прегледот или озрачувањето на дру-
ги лица, не смеат да се наоѓаат на такво место на кое би 
можело да дојде до нивно озрачување. 

Член 114 
Лицата што доаѓаат на просветлување, снимање или 

лекување не смеат да се соблекуваат во просторијата во 
која се врши преглед или озрачување, туку во посебни за-
штитени кабини или соблекувални. 

Член 115 
Рендген-апаратите за контрола на багаж и писмонос-

ни пратки мораат да имаат заштитно куќишто на чија по-
вршина не смее да се регистрира доза на зрачење поголе-
ма од вредноста што е пропошана За група и поединци од 
населението. 

Ако на заштитното куќиште се наоѓа врата низ која 
се внесуваат предмети за преглед, таа мора да биде снаб-
дена со микропрекинувачи кои оневозможуваат вклучува-
ње на рендген-апаратот додека е вратата отворена. 

6. АПАРАТИ ШТО МОЖАТ ДА ПРОИЗВЕДАТ ЈОНИЗИ-
РАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Член 116 
При предавање на ТВ приемник во боја, на крајниот 

корисник со документацијата (гарантен лист и ел.) мора 
да му се врачи и мислењето дека се исполнети условите за 
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заштита од рендгенско зрачење и дека приемникот може 
да се користи. 

Член 117 
На површината на екранот, мерено на 5 с т од по-

вршината на катодната цевка при нормална работа на ТВ 
приемникот во боја или на мониторот, јачината на експо-
зиционата доза на зрачење не смее да биде поголема од 
0,36 пС/к$.ѕ. 

Член 118 
Забрането е користење на рендген-апарати и други 

апарати што произведуваат јонизирачки зрачења во рек-
ламни и други цели ако при таквата работа може да дојде 
до изложување поединци или на група поединци од насе-
лението на јонизирачко зрачење. 

7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 119 
Одредбата на член 71 не се однесува на рендген-апа-

рати што се пуштени во работа до влегувањето во сила на 
овој правилник, и тоа до првата реконструкција на објек-
тите односно просториите, со тоа што во постојните про-
стории не смее да се врши замена на тие апарати. 

Член 120 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1728 
28 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

612. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 1о од Законот за 

заштита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВО-
РИТЕ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ЗА ОЗРАЧУ-
ВАЊЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЛИЦАТА ШТО ПРИ 
РАБОТАТА СЕ ИЗЛОЖЕНИ НА ДЕЈСТВОТО НА ЈО-

НИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на водење 

евиденција на изворите на јонизирачки зрачења и за озра-
чувањето на населението и лицата што при работата се из-
ложени на дејството на јонизирачки зрачења. 

Член 2 
Организациите на здружен труд, другите самоуправ-

ни организации, заедниците и органите на општествено-
-политичките заедници кои пуштаат во промет производи, 
увезуваат или користат извори на јонизирачки зрачења, 
водат евиденција за тие извори, и тоа: 

1) евиденција на рендген-апарати, акцелератори и 
други уреди и машини што произведуваат или можат да 
предизвикаат јонизирачки зрачења, која ги содржи следни-
те податоци: 

а) реден број; 
б) фирма односно назив на производителот; 
в) вид на апаратот уредот, машината; 
г) намена на апаратот, уредот, машината; 
д) фабрички број на апаратот, уредот, машината; 

ѓ) број и датум на атестот; 
е) број и датум на испораката односно на приемот; 
ж) број на одобрението за набавка, пуштање во про-

мет или користење; 
з) датум и резултати од извршената дозиметриска 

контрола; 
ѕ) датум и причини за трајно престанување на корис-

тењето на апаратот, уредот, машината; 
и) енергија и вид на зрачење во (еУ) односно макси-

мален аноден начон во кУ и струја во тА. 
2) евиденција на радиоактивни материи и уреди со 

радиоактивни материи, која ги содржи следните подато-
ци: 

а) реден број; 
б) назив на радионуклидот, радиофармацевтикот од-

носно уредот со радиоактивна материја; 
в) намена; 
г) фирма односно назив на производителот односно 

на испорачувачот; 
д) датум на производството, испораката односно на 

почетокот на користењето; 
ѓ) активност на радиоактивната материја во момен-

тот на производството, испораката односно на почетокот 
на користењето; 

е) активност на радиоактивната материја во момен-
тот на престанокот на користењето; 

ж) активност на радиоактивната отпадна материја 
испуштена во човековата средина; 

3) активност на радиоактивната отпадна материја 
што е складирана. 

з) евиденција за нуклеарните реактори и другите уре-
ди во нуклеарните објекти во кои се наоѓаат радиоактивни 
материи, која ги содржи следните податоци: 

а) реден број; 
б) вид и тип на реакторот и на другиот уред; 
в) фирма односно назив на производителот; 
ѓ) топлотна моќност во М ^ ; 
д) годишно производство на топлотна енергија; 
ѓ) број и датум и назив на органот што го издал; 
- одобрението за изградба; 
- одобрението за пробна работа; 
- одобрението за пуштање во работа; 
е) активност на гасовитите и течните радиоактивни 

материи во емисија во Вц годишно; 
ж) радионуклиди во емисија; 
з) количина и категорија на радиоактивните отпадни 

материи што: 
- привремено се чуваат во склад; 
- конечно сместуваат. 
ѕ) број на вонредните емисии годишно и вкупна ак-

тивност на радионуклидите во тие емисии, Вц годишно. 
4) евиденција за рудниците за уран и ториум и други-

те рудници во кои јонизирачкото зрачење е над пропиша-
ните граници, за погоните за преработка на рудите на 
уран и ториум, за погоните за добивање на нуклеарни су-
ровини од други руди и суровини што содржат радиоак-
тивни материи, која ги содржи следните податоци: 

а) минимални и максимални концентрации на радон 
и негови потомци во воздухот на работната средина во Ј; 

б) датум на последното мерење во работната среди-
на; 

в) количина на радонот и на неговите потомци во Ј 
на испусната венталациона струја на воздухот во човеко-
вата средина; 

г) број, датум и назив на органот што го издал одоб-
рението за упореба на објектот. 

Член 3 
Организациите на здружен труд што применуваат из-

вори на зрачење во медицината водат евиденција за паци-
ентите, која ги содржи следните податоци: 

1) реден број; 
2) име, презиме и личен број; 
3) пол; 
4) ден, месец и година на раѓањето; 
5) занимање; 
6) живеалиште и адреса на станот; 
7) датум на прегледот (озрачувањето); 
8) вид на прегледот во диЈагностиката; 
9) вид на заболувањето и терапиите; 

м 
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10) доза на озрачувањето во ШЅУ ВО дијагностиката; 
И) доза на озрачувањето во терапијата во ШОУ. 

Член 4 
Организациите на здружен труд што се определени 

да го мерат степенот на изложеноста на јонизирачки зра-
чења (член 18 став 2 од Законот) водат евиденции за лица-
та што при работа се изложени на дејството на Јонизирач-
ки зрачења, која ги содржи следните податоци: 

1) реден број; 
2) име, презиме и личен број; 
3) пол; 
4) ден, месец и година на раѓањето; 
5) занимање; 
6) живеалиште и адреса на станот; 
7) експозиционен стаж; 
8) вид на изворите на зрачења на кои лицето е из-

ложено; 
9) квартал на, годишна и кумулативна примена доза 

во ШЅУ; 
10) адреса на здравствената организација во која ра-

ботникот бил последен пат прегледан; 
11) датум на здравствениот преглед на работникот; 
12) мислење за работната способност на работникот 

- оцена. 
Член 5 

Организациите на здружен труд што вршат испиту-
вања на радиоактивните материи во околината на нукле-
арните објекти и овластените организации што вршат сис-
тематски испитувања на контаминацијата со радиоактив-
ни материи на човековата средина водат евиденција за ко-
лективните дози на озрачување на групи поединци од на-
селението и на населението во целост. 

Член 6 
Организациите на здружен труд што применуваат из-

вори на зрачење во медицината податоците за пациенити-
те од член 3 на овој правилник еднаш годишно им ги до-
ставуваат на организациите на здружен труд што вршат 
систематско испитување на територијата на републиката 
односно на автономната покраина. 

Член 7 
Евиденциите по одредбите на овој правилник се во-

дат на статистичкили, здравствен картон или на друго со-
одветно средство за водење евиденција. 

Члан 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1728 
28 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ с.р. 

6 1 3 . 
+ 

Врз основа на член 65 став 1 точка 7 од Законот за за-
штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), СОЈУЗНИОТ комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А У С Л О В И Т Е ЗА П Р И М Е Н У В А Њ Е Н А И З В О Р И Т Е 

Н А Ј О Н И З И Р А Ч К И З Р А Ч Е Њ А В О М Е Д И Ц И Н А Т А 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува заштитата на паци-

ентите од јонизирачки зрачења при медицинско озрачува-
ње. 

Член 2 
Дијагностичка или тераписка постапка со употребата 

на јонизирачки зрачења може да се примени на пациент 
само ако тоа го пропишал односно одобрил лекар на со-
одветна гранка на мадицината. 

Под лекар на соодветна гранка на медицината, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат: 

1) лекар на општа медицина, лекар стоматолог и ле-
кар на друга клиничка дисциплина - за пропишување на 
потребата од дијагностичка постапка; 

2) лекар специјалист за онколошка радиотерапија, ле-
кар специјалист за нуклеарна медицина и лекар специја-
лист на друга гранка на медицината - за пропишување на 
потребата од тераписка постапка; 

3) лекар радиолог, лекар пневмофтизиолог, лекар 
специјалист за нуклеарна медицина и лекар специјалист за 
друга клиничка дисциплина кој работи во областа на нук-
леарната медицина подолго од пет години - за одобрува-
ње на дијагностички постапки; 

4) лекар специјалист радиолог, лекар специјалист за 
онколошка радиотерапија, лекар специјалист за нуклеар-
на медицина и лекар специјалист на друга клиничка дис-
циплина кој работи во областа на нуклеарната медицина 
подолго од пет години - за одобрување на тераписка по-
стапка. 

Член 3 
Лекарот кој ја пропишува потребата од дијагностич-

ка или тераписка постапка со употребата на јонизирачки 
зрачења е должен за секој пациент да изврши процена на 
медицинска оправданост од примената на јонизирачки 
зрачења, имајќи ја предвид и медицинската оправданост 
за обемот на применувањето на јонизирачките зрачења. 

Медицинска оправданост на дијагностичката или те-
раписката постапка со употребата на јонизирачки зрачења 
се проценува зависно од видот, формата и тежината на бо-
леста, од староста, полот, степенот на загрозеноста на 
животот и здравјето на пациентот, од очекуваната корист 
за пациентот, како и од можните штетни последици од таа 
постапка, како за пациентот така и за населението. 

Член 4 
Дијагностичка постапка со употреба на јонизирачки 

зрачења кај жените што се наоѓаат во репродуктивниот 
период може да се примени во периодот од 10 дена од де-
нот на почетокот на менструацијата, освен во исклучител-
ни случаи кога за примената на таа постапка постојат оп-
равдани индикации. 

Член 5 
Дијагностичка постапка со употреба на радиоактив-

ни материи што се внесуваат во човечкиот организам (во 
натамошниот текст: радиофармацевтски препарати) за 
дијагностички цели не се применува кај жените во бреме-
ност и за време на доење, освен во исклучителни случаи 
кога за примената на таа постапка постојат оправдани ин-
дикации. 

Член 6 
Лекарот од соодветна специјалност кој одобрува ди-

јагностичка или тераписка постапка со употреба на јони-
зирачки зрачења го проценува изборот на средствата и ме-
тодите на дијагностичката или тераписката постапка, и 
притоа: 

1) утврдува дали озрачувањето на пациентот поради 
применетата постапка е медицински оправдано во смисла 
на добивање на дијагностичка информација или постига-
ње на тераписки ефекти до кои не ои можело да се дојде на 
друг помалку ризичен начин; 

2) ги утврдува условите постапката да се изврши со 
најмало можно озрачување на пациентот, а притоа да се 
добијат квалитетни податоци за дијагностиката односно 
да се добијат саканите тераписки ефекти; 

3) го ускратува секое медицинско неоправдано озра-
чување на пациентот. 
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Член 7 
При повторно упатување на пациентот на испитува-

ње, консултативен преглед или лекување се користат ре-
зултатите од поранешните дијагностички испитувања што 
се вршени со примена на извори на јонизирачки зрачења 
што служат како основа за проценување на оправданоста 
за повторно озрачување на пациентот. 

Во случаите на неодложна помош на пациентот и во 
сите други специфични медицински оправдани случаи 
може да се изврши дијагностика со употребата на јонизи-
рачки зрачења кога лекарот ќе ја пропише потребата од 
таква дијагностика без оглед на роковите и на резултатите 
од поранешните испитувања со употреба на Јонизирачки 
зрачења. 

Член 8 
Лекарот од соодветна специјалност кој ја одобрува 

дијагностичката постапка може да го одбие предлогот за 
примена на таква постапка ако тоа ќе биде медицински не-
потребно повторување на постапката за определен паци-
ент и е должен на упатот за специјалистички преглед да ги 
наведе причините. 

Член 9 
Лекар од соодветна специјалност кој ја применува 

одобрената дијагностичка или тераписка постапка со 
употреба на јонизирачки зрачења е должен во здравстве-
ната документација на пациентот да ги внесе податоците 
за извршената дијагностика или терапија. Во тие подато-
ци спаѓа и проценетата доза на озрачување на пациентот, 
активноста и видот на радиофармацевтските препарати 
внесени во организмот или друг збир на податоци врз ос-
нова на кои може да се процени таа доза. 

II. УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНА НА ОТВОРЕНИ ИЗВОРИ 
НА ЗРАЧЕЊЕ ВО НУКЛЕАРНАТА МЕДИЦИНА 

Член 10 
Дозата на радиофармацевтските препарати изразена 

во активност (ВСЈ) што се применува за дијагностичка или 
тераписка постапка ја пропишува лекарот специјалист за 
нуклеарна медицина, односно лекар од друга специјал-
ност кој работи на работи на нуклеарната медицина. 

Активностите на радиофармацевтските препарати од 
став 1 на овој член може да ги мери лицето кое е стручно 
оспособено за тие работи. 

Член 11 
Апаратите што се користат во дијагностичките по-

стапки мораат при определени активности на дозата на 
радиофармацевтските препарати да имаат "ѓакви каракте-
ристики што да можат да се добијат сигурни дијагностич-
ки податоци. 

Препорачаните дози на радиофармацевтски препара-
ти од став 1 на овој член изразени во од се наведени во та-
бела 1, што е отпечатена кон овој павилник и е негов сос-
тавен дел. 

Грешката на мерењето на избраната доза не смее да 
биде поголема ±20%. 

Член 12 
Активноста на дозата за различни дијагностички по-

стапки со радиофармацевтски препарати се определува во 
однос на човек со маса од 70 

Ако дијагностиката со радиофармацевтски препара-
ти се врши кај пациент со помала телесна маса, коефици-
ентот на намалување на активноста на дозата се пресмету-
ва на следниот начин: 

Просечна телесна маса (ОД Коефициент на намалува-
ње 

3,50 0,14 
12,10 0,30 
20,30 0,43 
33,50 0,60 
55,00 0,85 
70,00 1,00 

Член 13 
При спроведувањето на дијагностички или тераписки 

постапки со радиофармацевтски препарати задолжителна 
е соодветна подготовка на пациентот, како и користење на 
средства за заштита на пациентот одбрани во согласност 
со постапката која се врши. 

Член 14 
Активноста на радиофармацевтските препарати за 

терапија се орпеделува врз основа на пресметка на потреб-
ната доза на зрачење и мерење на дозата. 

Член 15 
Радиофармацевтски препарати се внесуваат во орга-

низмот на пациентот под надзор на лекар специјалист за 
нуклеарна медицина односно лекар од друга специјалност 
кој работи на работи на нуклеарната медицина подолго 
од 5 години и кој е одговорен за исправност на таа постап-
ка. 

III. УСЛОВИ ЗА РЕНДГЕН-ДИЈАГНОСТИКА 

Член 16 
За дијагностички цели можат да се користат рендген-

-апарати во повеќепулсен спој. 
За целите од став 1 на овој член можат да се користат 

и рендген-апарати во монопулсен спој: за снимање на за-
би, за снимање во болнички соби и хируршки сали, како и 
во вонредни прилики. 

Подвижни рендген-апарати можат да се користат са-
мо во болнички соби и во хируршки сали. 

^осветлувањето на пациентите со подвижни рен-
дген-апарати може да се врши само ако тие апарати се оп-
ремени со електронски појачувач на сликата или со теле-
визиски систем. 

Вилица може да се снима само со специјални рен-
дген-апарати наменети за тој вид снимања. 

Член 17 
Систематско снимање на дојката и систематско сни-

мање на колковите на деца се смета медицински неоправ-
дано озрачување, во смисла на овој правилник. 

Члан 18 
Превентивни систематски прегледи можат да се 

вршат со просветување со рендген-апарат. 
Превентивен систематски преглед на белите дробови 

може да се врши исклучително со рендгенско снимање и 
може да се спроведува само над определени групи жители 
под ризик или работници од определени занимања. 

Систематските прегледи од став 2 на овој член треба 
да се вршат по правило со стационарни рендген-апарати 
во повеќепулсен спој. 

Член 19 
Рендген-апарати можат да се користат за дијагнос-

тички цели ако се еталонирани така што за секоја дијаг-
ностичка постапката да може да се процени дозата со која 
се озрачува пациентот. 

Член 20 
Снимањето со повеќепулсни рендген-апарати, како и 

вредноста на кермата на растојанието фокус-кожата на па-
циентот се вршат под условите од табелата 2, што е отпе-
чатена кон овој правилник и е негов составен дел. 

Применетите вредности не смеат да се разликуваат 
од вредностите што се дадени во табелата 2 за повеќе од 
± 20%. 

Вредностите во табелата 2 се однесуваат на човек со 
маса од 70 к$. 

Член 21 
Рендген-дијагностички постапки се спроведуваат по тг 

надзор на лекар специјалист радиолог, односно лекар спе-
цијалист на други клинички дисциплини кој е одговорен 
за исправноста на спроведената постапка, како и за корис-
тење на средствата за заштита на пациентите. 
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IV. УСЛОВИ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА СО ЗАТВОРЕНИ 
ИЗВОРИ НА ЗРАЧЕЊЕ 

Член 22 
Терапијата со јонизирачко зрачење може да се спро-

ведува само по утвредената програма за лекување и со 
обезбедена дозиметрија на озрачување. 

Член 23 
Организацијата на здружен труд во областа на здрав-

ството што користи затворени извори на зрачење за 
радиотерапија мора да има специјализирани кадри и оп-
рема за дозиметрија на зрачењето. 

Член 24 
Изборот на методите и на терапибк&те постапки со 

употреба на јонизирачки зрачење треба да биде таков што 
здравото ткиво на пациентот да се озрачува што помалку. 

Член 25 
Терапијата со јонизирачко зрачење со помош на кој 

да било затворен извор на јонизирачко зрачење што е 
одобрен за употреба, може да се врши само ако е позната 

топографијата на полето на зрачење за применетата по-
стапка. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Организација на здружен труд која се занимава со 

примена на извори на јонизирачки зрачења во медицината 
а не ги исполнува условите пропишани со овој правилник 
е должна во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник да го усогласи своето работење 
со одредбите на овој правилник. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1728 
28 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

Табела !. 

ПРЕПОРАЧАНИ АКТИВНОСТИ НА ДОЗАТА 
НА РАДИОФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРЕПАРАТИ 

ДИЈАГНОСТИЧКА 
ПОСТАПКА 

РАДИОФАРМАЦЕВТСКИ 
ПРЕПАРАТ 
РАДИОНУКЛИД 

ОРГАН ВНЕСЕНА 
АКТИВ-
НОСТ 
(МВСЈ) 

А Л О Ц И -
РАНА 
ДОЗА 
(тСу/МВ<0 

1 2 3 4 5 6 

КАРДИОЛОГИЈА - АНГИОЛОГИЈА 

КАР ДИОГР АФИЈА 131-1 АЛБУМИН ЦЕЛО ТЕЛО 1,85 0,46 

АНГИОКАРДИОГРАФИЈА 99т-Тс 
99т-Тс 
113т-1п 

АЛБУМИН 
ПЕРТЕХНЕТАТ 
ХЛОРИД 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

555,0 
555,0 
555,0 

0,0038 
0,0021 

ВЕНТРИКУЛОГРАФИЈА 99т-Тс 
99т-Тс 
113т-1п 

АЛБУМИН 
ПЕРТЕХНЕТАТ 
ХЛОРИД 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

740,0 
740,0 
740,0 

0,0038 
0,0021 

АОРТОАРТЕРИОГРАФИЈА 99т/Тс 
99т-Тс 
113-1п 

АЛБУМИН 
ПЕРТЕХНЕТАТ 
ХЛОРИТ 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

555,0 
555,0 
555,0 

0,0038 
0,0021 

ВЕНОГРАФИЈА 99т-Тс АЛБУМИН ЦЕЛО ТЕЛО 185,0 0,0038 

КАРДИОПУЛМОГРАФИЈА 99т-Тс ПЕРТЕХНЕТАТ ЦЕЛО ТЕЛО 5,5 0,0021 

Ѕс НА МИОКАРДА 99т-Тс 
201-Т1 
201-Т1 

ПИРОФОСФАТ 
ХЛОРИД 
ХЛОРИД 

БУБРЕЗИ 
ЦЕЛО ТЕЛО 
БУБРЕЗИ 

560,0 
74,0 
74,0 

0,011 
0,068 
0,35 

ТЕСТ ЗА ТРОМБОЗА НА ВЕ-
НИТЕ 

125-1 ФИБРИНОГЕН ЦЕЛО ТЕЛО 
БУБРЕЗИ 

3,7 
3,7 

5,40 
1,40 

ИСПИТУВАЊЕ НА ТКИВНИ- 133-Хе 
ОТ КРВОТОК 

ФИЗИОЛОШКИ 
РАСТВОР 

ЈАЈНИЦИ 
СЕМЕНИЦИ 

1,85 0,00035 

Ѕс ДИНАМИЧКА 99ш-Тс КЅА ЦЕЛО ТЕЛО 560,0 0,0038 

4 
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1 2 3 4 5 6 

Ѕс СТАТИЧНА 99т-Тс 
113т-1п 
131-1 

кЅА 
ТРАНСФЕРИН 
НЅА 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

190,0 
190,0 

5,6 

0,0038 
0,0049 
0,46 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА 

Ѕс НА ЦРНИОТ ДРОБ 99т-Тс 
198-Аи 

колоид 
колоид 

ЦРН ДРОБ 
ЦРН ДРОБ 

56,0 
5,6 

0,092 
11,0 

ХЕПАТОГРАФИЈА 131-1 РОСЕ БЕНГАЛ ЦРН ДРОБ 0,55 0,220 

Ѕс НА X ЕП АТОВИ Л ПАРНИ-
ОТ СИСТЕМ 

131-1 
99т-1с 
99т-Тс 

РОЗЕ БЕНГАЛ 
ХИДА 
ХИДА 

ЦРН ДРОБ 
ЈАЈНИЦИ 
СЕМЕНИЦИ 

7,4 
185,0 
185,0 

0,220 
0,016 
0,011 

Ѕс НА ПАНКРЕАСОТ 75-Ѕе 
99ш-Тс 
198-Аи 

СЕЛЕНОМЕТИОНИН 
КОЛОИД 
КОЛОИД 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦРН ДРОБ 
ЦРН ДРОБ 

9Д 
56,0 
5,6 

2,2 
0,092 

11,0 

Ѕс НА ЖЕЛУДНИКОТ 99т-Тс ПЕРТЕХНЕТАТ ЦЕЛО ТЕЛО 74,0 
(орално) 

0,0054 

ЖЕЛУДАЧНО-ЦРЕВЕН 
КРВОТОК 

51-Сг ОБЕЛЕЖЕНИ 
ЕРИТРОЦИТИ 

ЦЕЛО ТЕЛО 7,4 0,10 

ИСПИТУВАЊЕ НА 
ГУБЕЊЕТО НА ПРОТЕИН 

51-Сг ћБА ЦРН ДРОБ 3,7 2,20 

Ѕс НА ПЛУНКОВИТЕ 
ЖЛЕЗДИ 

99т-Тс 
131-И 

ПЕРТЕХНЕТАТ 
ТРИОЛЕАТГЛИЦЕР. 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

111,0 
0,37 

0,0021 
3,50 

АПСОРПЦИЈА 
ВИТАМИНА В 12 

58-Со 
57-Со 

ЦИАНОКОБАЛАМИН 
ЦИАНОКОБАЛАМИН 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦРН ДРОБ 

0,019 
0,019 

0,04 
0,97 

ЕНДОКРИНОЛОГИЈА 

ТЕСТ НА ФИКСАЦИЈЕ 131-1 
125-1 

НАТРИЈУМЈОДИД 
НАТРИЈУМЈОДИД 

ТИ РЕОН ДЕЈ А 
ТИРЕОИДЕЈА 

0,185 
0,185 

570,0 
540,0 

Ѕс НА ТИРЕОДИДЕЈА 99ш-Тс 
131-1 
125-1 
123-1 

ПЕРТЕХНЕТАТ 
НАТРИЈУМ-ЈОДИД 
НАТРИЈУМ-ЈОДИД 
НАТРИЈУМ-ЈОДИД 

ПЕЛО ТЕЛО 
ТИРЕОИДЕЈА 
ТИРЕОИДЕЈА 
ТИ РЕОН ДЕЈ А 

74,0 
1,9 
0,74 
7,4 

0,0021 
570,0 
540,0 

5,4 

Ѕс НА НАДБУБРЕЖНАТА 
ЖЛЕЗДА 

131-1 
75-Ѕе 

ХОЛЕСТЕРОЛ 
СЦИНТАДРЕН 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

74,0 
7,4 

0,25 
2,3 

Ѕс НА ПЛАЦЕНТАТА 99т-Тс 
113т-1п 

НЅА 
ТРАНСФЕРИН 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

37,0 
37,0 

0,0054 
2,7 

Ѕс НА ПАРАТИРЕОЗНИТЕ 
ЖЛЕЗДИ 

75-Ѕе 
75-Ѕе 

СЕЛЕНОМЕТИОН 

СЦИ НТАД РЕН 

ЈАЈНИЦИ 
СЕМЕНИЦИ 
ЦРН ДРОБ 
ЦЕЛО ТЕЛО 

9,3 
9,3 
9.3 
7.4 

2.7 
2,3 
6.8 
2,3 

ХЕ М АТО Л ОГИЈ А 
Ѕс НА СЛЕЗИНА 51-Сг 

99т-Тс 
198-Аи 

ОШТЕТ. НА ЕРИТРОЦИТИТЕ ЦЕЛО ТЕЛО 
КОЛОИД ЦРН ДРОБ 
КОЛОИД ЦРН ДРОБ 

14,8 
56,0 

5,6 

0,5 
0,092 

11,0 

ИСПИТУВАЊЕ НА 
ФЕРОКИНЕТИКАТА 

59-Ре 
59-Ре 

ЦИТРАТ 
ХЛОРИД 

ЈАЈНИЦИ 
СЕМЕНИЦИ 
СЛЕЗИНА 

0,37 
0,37 

0,46 
35,0 

ВОЛУМЕН НА ЕРИТРОЦ. 51-Сг ХРОМАТ ЦРН ДРОБ 3,7 0,81 

ВЕК НА ЕРИТРОЦИТИТЕ 51-Сг ОБЕЛ. ЕРИТРОЦ. ЦЕЛО ТЕЛО 3,7 0,10 

ВОЛУМЕН НА КРВ И 
ПЛАЗМА 

131-1 
51-Сг 

НЅА 
ОБЕЛ. НА ЕРИТРОЦ. 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

0,19 
1,85 

0,46 
0,10 
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ЛИМФОГРАФИЈА 99ш-Тс колоид ЦРН ДРОБ 185,0 0,092 

Sc НА КОСКЕНАТА 99ш-Тс колоид ЦРН ДРОБ 7,4 0,092 
СРЖ 198-Au колоид ЦРН ДРОБ 185,0 11,0 

Sc НА ЛИМФНИТЕ 198-Au колоид ЦЕЛО ТЕЛО 2x5,6 0,0054 
ЈАЗЛИ 

ПУЛМОЛОГИЈА 

ПЕРФУЗИОН 99m-Tc МАА ЦЕЛО ТЕЛО 74,0 0,0037 
НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ Sc 99m-Tc МИКРОСФЕРА ЦЕЛО ТЕЛО 74,0 0,0037 

131-1 МАА БЕЛИ ДРОБО-
131,1, МИКРОСФЕРА ВИ 11,0 1,8 

БЕЛИ ДРОБО-
ВИ 11,0 1,8 

РЕГ. ВЕНТИЛАЦИЈ НА 133-Хе ФИЗИОЛОШКИ ЈАЈНИЦИ 370,0 0,00035 
БЕЛИТЕ ДРОБОВИ 133-Хе РАСТВОР СЕМЕНИЦИ 

ГАСНА СМЕСА ЈАЈНИЦИ 37MBq/l (0,037 mGy) 
СЕМЕНИЦИ 

НЕФРОЛОГИЈА 

РАДИО 131-1 ХИПУРАН ЦЕЛО ТЕЛО 1,1 0,0049 
РЕНОГРАФИЈА 99m-Tc DTPA БУБРЕЗИ 7,4 0,024 

169-Yb DTPA ЦЕЛО ТЕЛО 7,4 0,054 
123-1 ХИПУРАН БУБРЕЗИ 1,1 0,0054 

Sc НА БУБРЕГОТ СТАТИЧКА 99т-Тс DMSA БУБРЕЗИ 74,0 200 
99m-Tc ГЛУКОХЕПТОНАТ БУБРЕЗИ 74,0 0,081 
99m-Tc ЦИТРАТ ЦЕЛО ТЕЛО 185,0 0,00051 

Sc НА БУБРЕГОТ 99m-Tc DTPA БУБРЕЗИ 190,0 0,024 
ДИНАМИЧКА 99m-Tc ГЛУКОХЕПТОНАТ БУБРЕЗИ 190,0 0,081 

113m-In EDTA ЦЕЛО ТЕЛО 190,0 0,0025 
113m-In DTPA ЦЕЛО ТЕЛО 190,0 0,0025 
131-1 ХИПУРАН ЦЕЛО ТЕЛО 19,0 0,0049 
123-1 ХИПУРАН БУБРЕЗИ 19,0 0,0054 

ОСТЕОЛОГИЈА 

Sc НА СКЕЛЕТОТ 99m-Tc ПИРОФОСФАТ БУБРЕЗИ 370,0 0,011 
99m-Tc ПОЛИФОСФАТ БУБРЕЗИ 370,0 0,011 
99m-Tc ДИФОСФОНАТ БУБРЕЗИ 370,0 0,011 
85-Sr ХЛОРИД ЦЕЛО ТЕЛО 3,7 1,10 

НЕУРОЛОГИЈА 

Sc НА МОЗОКОТ 99m-Tc ПЕРТЕХНЕТАТ ЦЕЛО ТЕЛО 440,0 0,0021 
99m-Tc АЛБУМИН ЦЕЛО ТЕЛО 37,0 0,0038 
79m-Tc DTPA ЈАЈНИЦИ 440,0 0,0019 
169-Yb DTPA СЕМЕНИЦИ 440,0 0,0014 

ЦЕЛО ТЕЛО 7,4 0,054 

МИЕЛОГРАФИЈА 133-Хе ГАСНА СМЕСА ЈАЈНИЦИ 37MBq/l (0,0026 mGy) 
СЕМЕНИЦИ 

КРВОТОК НА МОЗГОТ 133-Хе ФИЗИОЛОШКИ БУБРЕЗИ 555,0 0,0017 
РАСТВОР 

ЦИСТЕРНОГРАФИЈА 131-1 hSA ЦЕЛО ТЕЛО 3,7 0,540 
99m-Tc hSA ЦЕЛО ТЕЛО 37,0 0,00008 
111-In DTPA ЦЕЛО ТЕЛО 37,0 0,0006 

ОНКОЛОГИЈА 

Sc НА ТУМОР 67-Ga ЦИТРАТ ЦЕЛО ТЕЛО 74,0 0,070 
111-In ЦИТРИН 74,0 
111-In БЛЕОМИЦИН 74,0 
75-Sc СЕЛЕНОМЕТИОНИН ЦЕЛО ТЕЛО 9,2 2,20 
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БЕТА-РАДИОМЕТРИЈА 
НА ТУМОР НА МОЗОКОТ 

32-Р НАТРИЈУМ-ФОСФАТ ЦЕЛО ТЕЛО 11,1 2,70 

БЕТА РАДИОМ ЕТРИ ЈА НА 
МАЛИГНИ ТУМОРИ 

32-Р НАТРИЈУМ-ФОСФАТ ЦЕЛО ТЕЛО 5,5 2,70 

МЕТАБОЛИЧКИ ПРОЦЕСИ 

МЕТАБОЛИЗАМ НА 
НАТРИЈУМОТ 

22-Иа 
24-Ма 

НАТРИЈУМ-ХЛОРИД 
НАТРИЈУМ-ХЛОРИД 

ЦЕЛО ТЕЛО 
ЦЕЛО ТЕЛО 

0,185 
0,185 

2,70 
0,46 

МЕТАБОЛИЗАМ НА 
КАЛИУМОТ 

42-К ХЛОРИД ЦЕЛО ТЕЛО 0,74 0,24 

Табела 2 

УСЛОВИ ЗА СНИМАЊЕ СО ПОВЕЌЕПУЛСЕН РЕНДГЕН СО АПАРАТИ И ВРЕДНОСТИ НА КЕРМАТА НА РАС-
ТОЈАНИЕ ФОКУС - КОЖА НА ПАЦИЕНТОТ 

ОРГАН ТИП КУ шАѕ ФФ ДО 
ега с т 

ФК 
с т 

КЕРМА 
тОу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧЕРЕП 
ЧЕРЕП 
РЕБРА (1-7) 
РЕБРА (1-7) 

ра 
ра 
ра 
ра 

2 
6 
2 
6 

73 
70 
63 
60 

80 
64 
50 
40 

100 
100 
100 
100 

19 
19 
20 
20 

76 
76 
75 
75 

7,96 
5,87 
3,79 
2,70 

РЕБРА (8-12) 
РЕБРА (8-12) 

ра 
ра 

2 
6 

70 
66 

125 
100 

100 
100 

22 
22 

73 
73 

12,44 
8,82 

БЕЛИ ДРОБОВИ 
БЕЛИ ДРОБОВИ 

ра 
ра 

2 
6 

63 
60 

20 
16 

150 
150 

21 
21 

124 
124 

0,55 
0,40 

БЕЛИ ДРОБОВИ-СРЦЕ 
БЕЛИ ДРОБОВИ-СРЦЕ 

рг 
РГ 

2 
6 

73 
70 

32 
25 

150 
150 

30 
30 

115 
115 

1,39 
1,00 

БЕЛИ ДРОБОВИ 
БЕЛИ ДРОБОВИ 

ра 
ра 

2 
6 

120 
150 

10 
2,5 

150 
150 

21 
21 

124 
124 

0,91 
0,34 

БЕЛИ ДРОБОВИ-СРЦЕ 
БЕЛИ ДРОБОВИ-СРЦЕ 

РГ 
РГ 

2 
6 

120 
150 

15 
2,5 

150 
150 

30 
30 

115 
115 

1,59 
0,40 

СРЦЕ 
СРЦЕ 

2 
6 

85 
81 

10 
8 

200 
200 

21 
21 

174 
174 

0,25 
0,18 

ГРАДНА КОСКА 
ГРАДНА КОСКА 

ра 
ра 

2 
6 

63 
60 

100 
100 

100 
100 

21 
21 

74 
74 

7,76 
5,55 

ГРАДНА КОСКА 
ГРАДНА КОСКА 

РГ 
РГ 

2 
6 

66 
63 

100 
100 

100 
100 

30 
30 

65 
65 

11,12 
8,05 

КЛУЧНА КОСКА 
КЛУЧНА КОСКА 

ра 
ра 

2 
6 

63 
60 

25 
20 

100 
100 

14 
14 

81 
81 

1,62 
1,16 

'РБЕТ Ссг. 
'РБЕТ Сег. 

ар 
ар 

2 
6 

63 
60 

64 
50 

100 
100 

13 
13 

82 
82 

4,05 
2,83 

'РБЕТ Сег. (1-7) 
'РБЕТ Сег. (1-7) 

РГ 
РГ 

2 
6 

63 
60 

64 
25 

150 
150 

12 
12 

123 
123 

1,80 
0,63 

'РБЕТ Тћ 
'РБЕТ Тћ 

ар 
ар 

2 
6 

77 
73 

100 
80 

100 
100 

21 
21 

74 
74 

11,60 
9,93 

'РБЕТ Тћ 
•РБЕТ Тћ 

РГ 
РГ 

2 
6 

73 
70 

125 
100 

400 
100 

30 
30 

65 
65 

17,02 
12,54 

'РБЕТ ЦЅ (1-4) 
•РБЕТ (1-4) 

ар 
ар 

2 
6 

73 
70 

80 
64 

100 
100 

19 
19 

76 
76 

7,96 
5,87 

•РБЕТ (1-4) 
•РБЕТ 1,Ѕ (1-4) 

РГ 
РГ 

2 
6 

81 
77 

200 
160 

100 
100 

27 
27 

68 
68 

ЗОНА 
21,97 

•РБЕТ 1Ѕ (5) 
•РБЕТ иЅ (5) 

ар 
ар 

2 
6 

81 
77 

100 
80 

100 
100 

22 
22 

73 
73 

13,04 
9,53 

1 
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'РБЕТ LS (5) pr 2 85 250 100 33 62 49,12 
'РБЕТ LS (5) pr 6 81 200 100 33 62 36,16 

'РБЕТ LS (стој) ар 2 ИО 160 150 20 125 12,29 
'РБЕТ LS (стој) ар 6 UO 100 150 20 125 7,68 

'РБЕТ LS (стој) Pf 2 120 180 150 30 115 19,05 
'РБЕТ LS (стој) pr 6 ИО 160 150 30 115 14,52 

КАРЛИЦА ар 2 73 80 100 20 75 8,18 
КАРЛИЦА ар 6 70 64 100 20 75 6,03 

КАРЛИЦА pr 2 85 200 100 33 62 39,28 
КАРЛИЦА pr 6 81 160 100 33 62 26,93 

ФЕМУР pr 2 66 100 100 2? 73 8,82 
ФЕМУР pr 6 63 80 100 22 73 6,38 

ЧЕРЕП aks. 2 85 125 100 22 73 17,71 
ЧЕРЕП aks. 6 81 100 100 22 73 13,04 

МАСТОИДИ sag. 2 11 125 100 17 78 13,05 
МАСТОИДИ sag. 6 73 100 100 17 78 9,45 

МАСТОИДИ Stenvers 2 73 125 100 17 78 11,82 
МАСТОИДИ Stenvers 6 70 100 100 17 78 8,71 

ПАРАНАЗАЛНИ pa 2 73 160 100 22 73 17,26 
ШУПЛИНИ pa 6 70 100 100 22 73 9,95 

БУЛБУС pa 2 81 20 70 22 43 7,52 
БУЛБУС pa 6 11 IO 70 22 43 3,46 

БУЛБУС pa 2 120 16 65 22 43 12,11 
БУЛБУС pa 6 120 IO 65 22 43 7,68 

ЖОЛЧНА КЕСА pa 2 66 100 100 19 76 8,14 
ЖОЛЧНА КЕСА pa 6 63 80 100 19 76 5,89 

ВРЕМЕНОСТ pa 2 81 160 100 32 63 28,02 
ВРЕМЕНОСТ pa 6 11 100 100 32 63 16,00 

ВРЕМЕНОСТ pr 2 90 160 100 28 67 29,58 
ВРЕМЕНОСТ pr 6 85 100 100 28 67 16,82 

ЛЕГЕНДА КОН ТАБЕЛАТА 2. 

ТИП 2 ДВОПУЛСЕН РЕНДГЕН-АПАРАТ 
ТИП 6 ШЕСТПУЛСЕН РЕНДГЕН-АПАРАТ 

KV ВРЕДНОСТ НА ВИСОКИОТ НАПОН ПРИ СНИМАЊЕ (kV) 

m As ПРОИЗВОД НА СТРУЈАТА ПРИ СНИМАЊЕТО (тА) и ВРЕМЕТО (ѕ) 

ФФ РАСТОЈАНИЕ ФОКУС-ФИЛМ (cm) 

ДО ДЕБЕЛИНА НА ОРГАНОТ КОЈ СЕ СНИМА (cm) 

ФК РАСТОЈАНИЕ ФОКУС-КОЖАТА НА ПАЦИЕНТОТ (cm) 

КЕРМА ВРЕДНОСТ НА КЕРМАТА (апсорбираната доза на зрачење во воздухот) 
НА РАСТОЈАНИЕ ФОКУС-КОЖА (mGy) 

Cer ЦЕРВИКАЛЕН - ВРАТЕН 

Th TO РАКАЈ! Е H - ГРАДЕН 

LS ЛУМБОСАКРАЛЕН - СЛАБИНСКО-КРСТЕН 

i 
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Врз основа на член 65 став 1 точка 6 од Законот за за-
штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот комите за труд, 
здравство и социјална заштита, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ГРАНИЦИТЕ НАД КОИ НАСЕЛЕНИЕТО И ЛИЦА-
ТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ 
ЗРАЧЕЊА НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА ОЗ-
РАЧУВАЊЕ И ЗА МЕРЕЊАТА НА СТЕПЕНОТ НА ИЗ-
ЛОЖЕНОСТА НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА НА ЛИ-
ЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ТИЕ ЗРАЧЕЊА 
И ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА 

РАБОТНАТА СРЕДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат границите што 

служат како основ за зашита на луѓето од јонизирачки 
зрачења, за мерењето на степенот на изложеноста на ра-
ботната средина на јонизирачки зрачења и за проверува-
њето на контаминацијата на работната средина. 

Член 2 
Поимите употребени во овој правилник го имаат 

следното значење: 
1) јонизирачко зрачење е електромагнетно или чес-

т о н о зрачење кое е способно да предзвика јонизација при 
поминување низ материјална средина; 

2) озрачување е озрачување со јонизирачко зрачење 
на/лица кое може да биде: 

а) надворешно - кога изворот на зрачењето се наоѓа 
надвор од телото; 

б) внатрешно - кога изворот на зрачењето се наоѓа во 
телото; 

в) вкупно озрачување е збир на надворешното и внат-
решното озрачување; 

3) апсорбиран доза (D) е односот hd/ и dm, каде што 
e d e средна енергија што јонизирачкото зрачење ја преда-
ва на материјалот во елементот со зафтнина на масата 
dm, се изразува со образецот: 

Ткиво 
Вредностите за Wj се следните: 

W 

Специјалното име за SI - единицата на апсорбираната до-
за е греј (Gy): lGy » I J • kg"1; 

4) едвивалентна доза (H) е производ од D, Q и N во 
набљудуваната точка на ткивото, кадето D е - апсорбира-
на доза, Q е фактор на квалитетот а N - производ на сите 
други модификувачки фактори, а се изразува со образе-
цот: 

H - DQN 

SI - единица за H е иста како и за D (џул по еден килог-
рам). Специјалното име за SI - единицата на еквивален-
тната доза е сиверт (Sv): 
I Sv - I J.kg -1; 

5) ефективната еквивалентната доза (Не) се изразува 
со образецот: 

Јајници или тестиси (Гонади) 
Боски (дојки) 
Коскена срж 
Бели дробови 
Штитна жлезда 
Коски 
Друго 

0,25 
0,15 
0,12 
012 

0,03 
0,03 
0,30 

6) Колективната ефективна еквивалентна доза (Ѕе) се 
изразува со образецот 

каде што N е бројот на поединци во и подгрупата населе-
ние, кои примаат средна ефективна еквивалентна доза НЕ, 

Единица е човек сиверт; 
7) индекси на еквивалентната доза можат да бидат: 
а) длабински индекс на еквивалентната доза, Hi, d, во 

некоја точка е максимум на еквивалентаната доза во слој 
од 28 cm во сферата на пречник од 30 cm со центар во на-
бљудуваната точка, а која е направена од материјал екви-
валентен на меко ткиво со густина I gem""3; 

б) површински индекс на еквивалетната доза, Н{, ѕ, во 
некоја точка е максимум на еквивалентната доза во сфер-
ниот спој што се протега од длабочина од 0,07 mm до дла-
бочина од I cm до површината на сферата на пречник од 
30 cm, со центар во набљудуваната точка, а која е направе-
на од материјал еквивалентен на меко ткиво, со густина 1 
gem"3; 

8) стохастички ефекти се радијациони ефекти чија ја-
чина е независна од дозата, а веројатноста на појавување-
то е пропорционална на дозата без праг, при ниски дози 
што се од интерес за заштитата од зрачење; 

9) нестохастички ефекти се радијациони ефедти за 
кои постои праг над кој Јачината (острина на ефектот) ва-
рира со дозата; 

10) лица што работат со извори на јонизирачки зраче-
ња се лицата кои во текот на работата се изложени на јо-
низирачки зрачења; 

11) група на поединци од населението за даден извор 
или група извори се поединци од населението чие озрачу-
вање е хомогено и репрезентативно за поединци што при-
маат најголема доза: 

12) радијациона штетност е математички очекувана-
та вредност на повредата, која се определува земајќи ја 
предвид јачината на ефектот и веројатноста да се случи; 

13) планирано излагање е озрачување кое ги пречеко-
рува усвоените граници на дозата и кое се одобрува само 
ретко во специјални случаи за време на нормални опера-
ции кога алтерантивни постапки што не доведуваат до 
такво озрачување не можат да бидат користени. 

кад што Нј е средна еквивалентна доза во i тоа ткивоо, а 
Wj е тежинскиот фактор кој претставува дел на штетноста 
од стохастичките ефекти што доаѓа од i тоа ткивото во од-
нос на вкупната штетност од стохастичките ефекти кога 
целото тело рамномерно е озрачено. 

Член 3 
Границите утврдени со овој правилник претставува-

ат основа за планирање и спроведување на сите организа-
циони, технички, медицински и други мерки неопходни за 
заштита од јонизирачки зрачења на лицата што работат 
со извори на јонизирачки зрачења, групи поединци од на-
селението и на населението како целина. 

Член 4 
Границите на дозите дефинирани со овој правилник 

се однесуваат на условите на озрачување на луѓето во ра-
ботната и животната средина во нормални услови и во 
вонредни настани. 

каде ше N (НЕ) е спектрална распределба на населението 
по ефективната еквивалентна доза од набљудуваниот из-
вор на зрачење и N (НЕ) dHE го претставува бројот на пое-
динци што ќе примаат ефективна еквивалентна доза во оп-
сег НЕ, Не + dHE. 

Алтернативно, 
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Член 5 
Дозите на озрачување на лицата што работат на из-

вори иа јонизирачки зрачења, групи поединци од населе-
нието и на населението во целина, што потекнуваат од се-
кој поединечен извор на зрачење, односно од сите извори 
на зрачење што се користат во која и да е дејност се огра-
ничуваат: 

1) со оправдување на примената на секој поединечен 
вид извор на зрачење и примената на извор на зрачење во 
определена дејност; 

2) со оптимизација на заштита од јонизирачки зраче-
ња; 

3) со границите на ефективната еквивалентна доза за 
поединци. 

Член 6 
Примената на определени видови извори зрачење од-

носно дејности со користење на извори на зрачење ќе се 
сметаат оправдани доколку даваат позитивна нето ко-
рист, земајќи ја предвид и радијационата штетност. 

Член 7 
Оптимализацијата на заштита од јонизирачки зраче-

ња се остварува особено со начинот на проектирање и со 
планот на користење на изворите на зрачење вклучувајќи 
го и обемот на нивното користење што обезбедуваат ниво-
ата на излагање на зрачење да бидат толку ниски колку 
што е тоа можно да се постиге земајќи ги предвид економ-
ските и општествените фактори. 

Член 8 
За оправдано и оптимално користење на изворите на 

јонизирачки зрачења или производи со извори на јонизи-
рачки зрачења, ефективната еквивалентна доза за поедин-
ци не сме, при нормални услови на работа, да ги премине 
границите утврдени со овој правилник. 

Член 9 
Границите на дозите определени со овој правилник 

не се однесуваат на озрачувањето од природни извори на 
зрачење (освен технолошки променетите природни изво-
ри на зрачење) и озрачувањето на пациентите во медицин-
ски цели. 

Член 10 
За спроведување на мерките за заштита од јонизирач-

ки зрачења се применуваат граници на дозите и референ-
тни нивоа. 

Граници на дозите се вредности на некоја радијацио-
на големина која не сме да се пречекори, а тоа се: 

1) примарни граници се вредностите на еквивален-
тната доза или на ефективната еквивалентна доза приме-
нета на поединец. За поединец од населението границата 
се однесува на средната доза во критичната група; 

2) секундарни граници се вредностите на индексот на 
еквивалентната доза (длабинска и површинска) кај надво-
решно озрачувања или годишните граници на внесување 
при внатрешно озразчување. Тие граници морат да се ко-
ристат да се добие процена на вредноста на примарните 
граници; 

3) изведени граници се вредностите на радијационите 
големини поврзани со примарните или секундарните гра-
ници преку опредлен модел така што, ако изведените гра-
ници не се пречекорени, да биде малку веројатно дека при-
марните граници ке бидат пречекорени; 

4) авторозирани граници се вредностите на која и да 
е радијациона големина определена од страна на над-
лежниот орган или тело за даден извор или за работа со 
извори на јонизирачки зрачења. Тие граници, по правило, 
се пониски од примарните, секундарните и изведените гра-
ници; 

5) оперативни граници се вредностите на која и да е 
радијациона големина што ја определува овластеното ли-
це за дадена работа или извор. Тие граници можат да би-
дат еднакви или пониски од авторизираните граници. 

Референтне ниво е вредноста на некоја радијациона 
големина, што се користи да се определи посебен начин на 
постапување во дадена ситуација, и тоа: 

1) регистрационо ниво е вредноста на еквивалентна-
та доза или на ефективната еквивалентна доза, или внесу-
вањето на радиоактивна материја во организмот, над кое 
информацијата за нивото е од такво значење така што е 
потребно да се регистра и чува; 

2) ниво на проверување е вредноста на еквивалентата 
доза, или на ефективната еквивалентна доза, или на внесу-
вањето на радиоактивна материја во организмот над кое е 
потребно дадатно испитување; 

3) ниво на интервенција се применува во вонредни си-
туации. Тоа ниво се определува однапред од страна на 
надлежниот орган или од органот на самоуправување на 
организацијата на здружен труд. 

2. Граници на дозите за лица што работат со извори на јо-
низирачки зрачења 

Член 11 
Границите на ефективната еквивалетната доза за ли-

цата што работат со извори на јонизирачки зрачења се 
обезбедува спречување на појава на нестохастички ефекти 
и ја ограничуваат зачестеноста на појавите на сколастички 
ефекти на прифатливо ниво. 

Член 12 
За нестохастички ефекти за лицата што работат со 

извори на јонизирачко зрачење еквивалентната доза не 
смее да иснесува повеќе од 500 ШЅУ за една година за сите 
ткива по освен на очните леќи и крвотворните органи, за 
кои границата изнесува 150 ШЅУ ГОДИШНО. 

Член 13 
За стехастичките ефекти годишната граница на ефек-

тиванта еквивалнетна доза во случај на равномерно озра-
чување на целото тело (Нто) на лицата што работат со из-
вори на јонизирачки зрачења изнесува (Нт,о - 50 ШЅУ. 

Во случај на нерамномерно озрачување со доза Хи за 
и - ткиво и или орган, ограничувачкиот услов за ефектив-
ната еквалентнта доза е даден во образецот 

2) < Нјо 

каде ^ е тежинскиот фактор кој претставува дел од сто-
хастичкиот разних што потекнува од и - ткиво во однос на 
вкупниот ризик, кога целото тело е рамномерно озрачено. 

Годшината граница за поединечен орган или ткиво за 
лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења из-
несува 500 ШЅУ, а за очните леќи и крвотворните органи 
150 ШЅУ. 

Член 14 
Во случај на надворешно озрачување со пробиено 

зрачење, каде не постојат податоци за стварната распре-
делба на еквивалентната доза, се определува индексот на 
еквивалентната доза Н1. 

Во случајот до став 1 на овој член границите на ин-
дексот на еквивалентната доза од 50 ШЅУ годишно се ко-
ристат наместо границите на еквивалентната доза. 

Член 15 
Во слуачј на внатрешно озрачување настанато со вне-

сување на радионуклиди во организмот на човекот, за-
штитата се заснова на годишните граници на внесување 
(ГГУ) во согласност со посебен пропис. 

Член 16 
Вкупното озрачување од надворешно излагање на јо-

низирачко зрачење во истата година не смее да ја помине 
вредноста на границата определена во член 13 на овој пра-
вилник. 

Член 17 
Кога во нормални услови на работа е потребно ра-

ботникот да прими доза поголема од годишната граница 
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на ефективната еквивалентна доза (ГГЕД), тогаш ефектив-
ната еквивалентна доза од надворешните и внатрешните 
озрачувања може да ја премине таа граница. 

Член 18 
Ефективната еквивалентна доза во текот на планира-

ното излагање во нормални услови на работа не смее да је 
премине двојната вредност од (ГГЕД), за поединечна ра-
ботна задача или петократна вредност за целиот работен 
век. 

Годишните граници на еквивалентанта доза од став 1 
на овој член можат да се пречекорат само ако алтернатив-
ните техники што не предизвикуваат такви озрачувањ не 
стојат на располагаање или се непрактични. 

Член 19 
Планираните озрачувања од член 18 на овој правил-

ник се собираат со вообичаеното озрачување за лицата 
што работат со извори на јонизирачки зрачења. 

Дозите на зрачењето примени во планираните озра-
чувања во нормални услови на работа мораат да бидат 
сведени во границите определени со овој правилник во 
рок не подолг од три години за пречекорување на двојната 
вредност на (ГГЕД), односно во рок не подолг од пет го-
дини за пречекорување во износ на петократна вредност 
на ГТЕД. 

Член 20 
Жените во репродуктивен период не смеат планира-

но да се излагаат на јонизирачки зрачења во смисла на чл. 
17 и 18 од овој правилник. 

Член 21 
Ефективните еквивалентни дози примени во планира-

ните излагања мораат да му бидат соопштени на работни-
кот што ги примил, на здравствената организација во која 
работникот е под здравствена контрола, како и на струч-
ното лице на организацијата на здружен труд одговорно 
за спроведување на заштитата од јонизирачки зрачења. 

Член 22 
Кога во отстранувањето или ублажувањето на несре-

ќа или вонреден настан со извори на јонизирачки зрачења 
е потребно работникот да прими доза поголема од ГГЕД, 
ефективната еквивалентна доза од надворешните и внат-
решните озрачувања може да ги премине ГГЕД. 

Член 23 
Пречекорување на границата на ефективната еквива-

лентна доза во процесот на акциите и мерите од член 22 
на овој правилник е дозволено само ако се работи за спа-
сување на животите на луѓе, спречување на големи несре-
ќи или прекумерно озрачување на голем број луѓе. 

Член 24 
При интервенциите за отстранување на последиците 

од несреќи и вонредни настани од извори на јонизирачки 
зрачења зголемувањето на озрачувањето на работниците 
што учествуват во интервенциите мора да биде во соглас-
ност со чл. 18 и 19 на овој правилник. 

Член 25 
Во случај на зголемено внесување на радиоактивни 

материи во организмот, задолжителна е процена на коли-
чеството на внесената радиоактивна материја за секој пое-
динец посебно. 

Член 26 
За непланирано еднократно надворешно озрачување 

во несреќа за лицата што работат со извори на јонизирач-
ки зрачења со ефективни еквивалентни дози поголеми од 
250 mSv или со еднократно внесување на радионуклиди во 
организмот во износ кој преминува пет GGU, задолжител-
но е работникот да биде упатен на специјалистичко меди-
цинско испитување. 

3. Граници на дози за населението 

Член 27 
За група поединци од населението индивидуалните 

годишни граници на еквивалентната доза за стохастички-
те ефекти во случај, на рамномерно озрачување на целото 
тело, Нт,o изнесува 5 mSv, со тоа што индивидуалната 
средна ефективна еквивалентна доза за таа група не смее 
да изнесевуа повеќе од 0,5 mSv годишно. 

Во случај на нерамномерно озрачување со доза Hi за i 
ткиво или орган ограничувањкиот услов за ефективната 
еквивалентна доза е даден во образецот 

T- Нј < H't.O 

каде што е H*т,о •» 5 mSv, а годишната граница з аодделен 
орган или ткиво за поединец од групата 15 mSv. 

Во случај кога исти поединци од населението подол-
го (повеќе години) можат да бидат изложени на зрачење 
близу до граничната на вредноста на годишната ефектив-
на еквивалентна доза потребно е да се преземат мерки за 
да се ограничи врендносга на ефективната еквивалентна 
доза што ќе се прими во текот на животот на вредноста 
што одговара на средна годишна доза од I mSv. 

Член 28 
Заради потребите на планирање на користењето на 

техничките извори на јонизирачки зрачења, во соглас-
ност со одредбите на чл. 5 до 8 од овој правилник, грани-
цата на индивидуалната ефективна еквивалента доза за 
населението не може да биде поголемо од 0,2 mSv годиш-
но од сите технички извори. 

Член 29 
Колективната доза на озрачување на населението во 

целост не смее да ја премине вредноста што се добива со 
производот на вкупниот број жители и на границата на 
индивидуалната ефективна еквивалентна доза за жители-
те. 

Член 30 
Во колективна доза на населението во целост се за-

сметуваат придонесите на озрачување на лицата што ра-
ботат со извори на јонизирачки зрачење, озрачувањата на 
група поединци од населението и озрачувањето на населе-
нието. 

4. Мерење на степенот на изложеноста на Јонизирачко зра-
чење на лицата што работат со извори на тие зрачења и за 

проверување на контаминацијата на работната средина 

Член 31 
Мерењето на степенот на изложеност на јонизирачки 

зрачења на лицата што работат со извори на тие зрачења 
се врши: со лична дозиметриска контрола и со повремено 
проверување на нивото на зрачење на работните места и 
степенот на контаминацијата на лицата и на работната 
средина, како и со други повремени проверувања предви-
дени со овој правилник. 

Член 32 
Личната дозиметриска контрола ја опфаќа контрола-

та на надворешното и внатрешното озрачување на лицата 
што работат со извори на јонизирачки зрачења. 

Член 33 
Степенот на изложеноста на надворешно озрачување 

се мери со помош на термолуминисцентни дозиметри или 
филм-дозиметри. 

Во случај на надворешна контаминација мерењата на 
површинската специфична активност на кожата на лица 
што работат со извори на јонизирачки зрачења се вршат 
со еталонитани монитори. 

Член 34 
Степенот на изложеноста на надворешно зрачење на 

лицата што работат постојано со извори на јонизирачки 
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зрачења се мери еднаш месечно, а на лицата што повреме-
но работат со извори на јонизирачки зрачења или при ра-
ботата доаѓаат во допир со извори на јонизирачки зраче-
ња - еднаш во три месеци. 

Степенот на внатрешното озрачување односно на 
содржината на радиоактивните материи во организмот на 
лицата што работат со отворени извори на јонизирачки 
зрачења се мери со пределувања на нивото на радиоактив-
носта на целото тело, со индиректна процена на биолош-
ките извадоци, или врз основа на пресметка на дозата на 
измерените концентрации на радионуклидите во работна-
та средина. 

Член 35 
Определување на внатрешно озрачување на лицата 

што вршат работи со отворени извори на јонизирачки зра-
чења од I класа работи се врши еднаш годнишно, а за ли-
цата што вршат работи од II и III класаѓработи - најмалку 
еднаш во три години. 

Член 36 
Проверувањето на нивото на зрачење на работните и 

на други места во работната средина во која се работи со 
извори на јонизирачки зрачења се врши со мерење на јачи-
ната на експозиционите, апсорбираните или еквивален-
тните дози. 

Член 37 
Степенот на конаминација во работната средина во 

која се користат отворени извори на јонизирачки зрачења 
се проверува со мерење на: 

1) содржината на радионуклидите во воздрухот на 
работната средина и на издувните места на вентилацнони-
от систем; 

2) присуството на радионуклиди врз работните по-
вршини, опремата на просторијата, заштитните средства, 
ѕидовите, половите, таваните, работната облека и обувки-
те. 

Член 38 
Нивото на зрачење и на степенот на контаминација 

во работната средина се мерат на местата каде што се из-
ведуваат работи од I и II класа со отворени извори на јо-
низирачко зрачење - најмалку еднаш во шест месеци, а на 
местата каде се изведуваат работи од III класа со отворе-
ни извори - најмалку еднаш годишно. 

Мерењето на краткоживеачките радонови потомци 
на работните места во рудниците на уран и ториум, во 
други рудници во кои јонизирачкото зрачење ги премину-
ва пропишаните граници, во погоните за рпеработка на 
рудата на уран и ториум, како и во погоните за добивање 
на нуклеарни суровини од други руди и суровини што 
содржат радиоактивни материи, се мерат најмалку еднаш 
во шест месеци а долгоживеачките алфа емитери - најмал-
ку еднаш годишно. 

Член 39 
Нивото на зрачење во работната средина во која се 

користи рендген-апарат и други акцелератори и затворе-
ни извори на јонизирачко зрачење, се мери најмалку ед-
наш годишно. 

Нивото на зрачење во работната средина се мери по 
„Методологијата на процена на степенот на изложеноста 
на јонизирачки зрачења", што е отпечатена кон овој пра-
вилник и претставува негов составен дел. 

Член 40 
Проверување на степенот на надворешна контамина-

ција на лицата што работат со отворени извори на јонизи-
рачки зрачења се врши со непосредно мерење на кожата 
во роковите од член 38 став 1 на овој правилник. 

Член 41 
Исправноста и ефикасноста на заштитните средства, 

како и нивната контаминација се проверува кај: 
1) заштитните средства што се користат при работа 

со отворени извори на јонизирачки зрачења - во роковите 
предвидени во член 38 став 1 од овој правилник; 

2) заштитните средства што се користат при работа 
со рендген-апарати, акцелератори и затворени извори на 
јонизирачки зрачења - најмалку еднаш годишно. 

Член 42 
Организациите на здружен труд што вршат проверу-

вање на степенот на контаминација и на нивото на озрачу-
вање на работната средина и лицата што работат со изво-
ри на јонизирачки зрачења за утврдените недостатоци до-
ставуваат извештаи до надлежните органи и корисници на 
извори на јонизирачки зрачења. 

5. Преодни н завршни одредби 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист СФРЈ'*. 

Бр. 1728 
28 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Заковлевиќ е. р. 

МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРОЦЕНАТА НА СТЕПЕНОТ 
НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на 
лицата што работат со извори на тие зрачења и на нивото 
на контаминација на работната средина и условите за ко-
ристење на изворите на зрачење, се проверува на следниот 
начин: 

РЕНДГЕН-ДИЈАГНОСТИКА 
1. Процената на степенот на озраченост на лицата 

што работат со рендген-апарати се врши за услови на 
просветлување и снимање. 

Мерења се спроведуваат пред пуштањето на рен-
дген-апаратот во работа, а по пуштањето - во роковите 
што се пропишани со овој правилник. 

Резултати од мерењата што се вршат пред пуштање-
то на рендген-апаратот во работа, производителот однос-
но продавачот ги доставува до корисникот со другата тех-
ничка документација. 

2. Дозите на зрачење со кои се озрачуваат лицата што 
вршат просветување, како и на другите лица што се наоѓ-
ат во работната средина, се определуват со примена на ви-
сок напон од 70 кУ и струја на просветување од 2 т А за 
просветување на белите дробови односно висок напон од 
90 кУ и струја на просветдување од 3 шА за просветува-
ње на желудникот. 

Растојанието на грбниот параван од екранот треба да 
изнесува 25 ст , а осветленото поле на екранот - 20 х 20 
ст . 

При мерењето се користи воден фантом со димензии 
20 х 20 х 15 ст . 

3. Ако се користи рендген-апарат со ТВ систем или 
засилувач на сликата, мерењата треба да се изведат за вре-
ме на просветувањето на пациентот со маса од околу 70 
ке, под услов поради тоа да не се продолжи времето на 
прегледот или со примена на наведениот воден фантом. 

4. Под наведените услови се мерат јачините на апсор-
бираните дози на зрачење во воздухот во височина на гла-
вата, градната коска и јајниците - тестисите и рацете на 
лекарот и помошниот персонал. 

Вредноста на кермата се определува во правецот на 
централниот зрак на растојанието фокус-кожата на паци-
ентот ТХ, со дозиметри или со јонизациона комора. 

Јачината на апсорбираните дози на зрачење во возду-
хот во соседните простории треба да се измери на растоја-
ние од 1 т од ѕидовите или вратата, како и во чекалната и 
кабината за свлекување на пациентите. 
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5. Определувањето на дозите на зрачење со кои се оз-
рачуваат лицата што вршат снимање, како и на другите 
лица што се наоѓаат во работната средина се врши под ус-
ловите за снимање на пациент со маса од околу 70 кз ко-
ристејќи воден фантом со димензии 20 х 20 х 15 ст . 

Условите на снимањето во завиност од видот на рен-
дген-апаратот (висок напон, струја и време на снимање, 
отвор на блендата, растојанието фокус-кожата на пациен-
тот) се определени со прописот за условите за применува-
ње на изворите на зрачење во медицината. 

Мерењата се вршат за снимање на белите дробови, 
лумбосакралниот дел на 'рбетот (профил), черепот, томог-
рафија на белите дробови и флуорографија ако рендген-
-апаратот се користи за сите овие снимања. 

Доколку ренгден-апаратот се користи само за специ-
јални снимаа, мерењето се изведува само под условите 
за тие снимања. 

6. Дозите на зрачење со кои се озрачуваат лицата што 
вршат снимање на заби се врши под условите на снимање 
на секачите и моларите од левата и десната страна на ви-
лицата односно под условите за снимање на статусот на 
вилицата доколку апаратот е предвиден за такви снима-
ња. 

Мерењето се изведува за време на снимање на забите 
на пациентите или со примена на воден фантом со преч-
ник од 15 ст и со зафатнина 5 литри. 

7. Определување на дозите на зрачењето со кои се оз-
рачуваат лицата што вршат снимање на боски (дојки) ма-
морфија се врши или за време на снимањето на боските 
(дојките) или со примена на фантом од плексиглас со дебе-
лина од 5 ст. 

8. Под наведените услови на снимање треба да се из-
мери јачината на апсорбираните дози на зрачење во возду-
хот во височина на главата, градната коска, јајниците -
тестисите на лицата што вршат снимање и на другите ли-
ца што се наоѓаат во работната средина; да се определи 
вредноста на кермата во правецот на централниот зрак на 
растојанието фокус-кожата на пациентот ТГ, со дозиметри 
или јонизациона комора и да се измери јачината на апсор-
бираните дози на зрачење на работните места во соседни-
те простории односно на растојание од 1 метар од надво-
решните површини на ѕидовите и вратата на просторија-
та во која се користи рендген-апаратот, во чекалната и 
кабините за свлекување на пациентите. 

9. Врз основа на извршените дозиметриски мерења, 
бројот на дијагностичките постапки што лицата ќе ги из-
вршат во текот на еден месец со рендген-апаратот, се оп-
ределуваат дозите на зрачење со кои тие лица се озрачува-
ат и тие вредности треба да се споредат со податоците на 
личната дозиметрија. 

10. Најмалку еднаш во текот на две години во просто-
риите во кои се користи рендген-апаратот за просветлува-
ње, снимање или лекување треба да се провери концентра-
цијата на слободните јони во воздухот. 

РЕНДГЕН-ТЕРАПИЈА 
11. Нивото на озраченоста на лицата што работат на 

терапевтски рендген-апарати се определува за време на 
терапевтските постапки над пациентот. 

Јачината на апсорбираната доза на зрачење во возду-
хот на местото на лицата што ракуваат со рендген-апара-
тот, на работните места, во соседните простории и во че-
калната. 

Врз основа на добиените резултати, бројот на из-
вршените озрачувања и времето на нивното траење, се, 
пресметува озраченоста на лицата што работат со рен-
дген-апаратот, а пресметаната вредност се споредува со 
податоците на личната дозиметрија. 

ПРИМЕНА НА РАДИОНУКЛИДИ ВО МЕДИЦИНАТА 
12. Нивото на озрачување на лицата што работат со 

извори на јонизирачки зрачења во лаборатории за приме-
на на радионуклиди ов медицинската дијагностика и тера-
пија се определува за време на сите работни операции 
(подготовка на радиофармацевтски препарати, мерење и 
апликација на „дозата" на активност на радиофармацев-
тскиот препарат, завршните мерења на пациентот). Јачи-
ната на апсорбираната доза на зрачење во воздухот во ви-
сочина на главата (очите), градната коска, јајниците - тес-

тисите и рацете на лицата што работат со извори на зра-
чење, се определува со ТХ дозиметри или со преносни до-
зиметри на зрачење. Мерењата се вршат и на површината 
на телото на пациентот на кого е извршена апликација на 
„дозата" на радиофармацевтскиот препарат и на каракте-
ристичните места во чекалната. 

13. Врз основа на мерењата и на познатите вредности 
за бројот и видот на дијагностичките или терапевтските 
постапки и на времето што е потребно за извршување на 
одделни работни операции, се пресметува дозата на зраче-
ње со коЈа се озрачуваат лицата што работат со извори на 
зрачење, а добиената вредност се споредува со податоците 
на личната дозиметрија. 

ИНДУСТРИСКА РАДИОГРАФИЈА 
Степенот на изложеност на јонизирачките зрачења на 

лицата што работат со извори на зрачење во индустриска-
та радиографија и на други лица што можат да бидат из-
ложени на овие зрачења се мери: 

- со мерење на јачината на дозите на зрачење на мес-
тата на кои овие лица можат да бидат изложени на зраче-
ња во текот на споведувањето на раднограијата, и 

- со процена на времето на излагање на зрачењата во 
определен временски период. 

Јачините на дозите на зрачење се мерат во услови 
што најчесто се јавуваат, ите под услови се подразбираат, 
покрај другото: активноста на затворениот радиоактивен 
извор, анодниот напон и струјата на апаратот што произ-
ведува зрачење, времето на траење на корисниот сноп на 
зрачење и местото на работниците изложени на зрачење за 
време на траењето на индустриската радиографија. 

Јачините на дозите на зрачење се мератпред издава-
њето на одобрение за користење на секој извор на зрачење 
и во текот на нивното користење во роковите предвидени 
со овој правилник. 

ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА ВО 
ИНДУСТРИЈАТА 

Степенот на изложеност на јонизирачки зрачења на 
лицата што ракуваат и ѓи одржуваат уредите со затворени 
извори на зрачење во процесната техника и индустриската 
автоматика, како и на другите лица што можат да бидат 
изложени на зрачења од овие извори се проценува: 

- со мерење на јачините на дозите на зрачење на мес-
тата на кои тие лица можат да бидат изложени на зрачења 
во текот на ракувањето, одржувањето и користењето на 
корисниот сноп на зрачење; и 

- со процена на времето на излагање на тие лица на 
зрачења 

Овие мерења са вршат во услови на користење на ко-
рисниот сноп на зрачење, во мирна положба на изворите и 
во услови на нивното одржување. 

Јачините на дозите на зрачење се мератпред издава-
њето на одобрение за користење на секој извор на зрачење 
и во текот на нивното користење во роковите предвидени 
со овој правилник. 

УРЕДИ СО ЗАТОВРЕНИ ИЗВОРИ НА ЗРАЧЕЊЕ ВО 
МАСОВНА УПОТРЕБА 

- РАДИОАКТИВНИ ГРОМОБРАНИ И ЈОНИЗАЦИОНИ 
ДЕТЕКТОРИ НА ДИМ 

Условите на користење на радиоактивни громобрани 
и јонизациони детектори на дим се проверуваа 

- со мерење на јачината на дозите на зрачење околу 
тие уреди; 

- со контрола на мерките за заштита (техничка ис-
правност на инсталацијата на тие уреди која може да вли-
јае врз безбедноста на нивното користење,лица задолжени 
за овие уреди и др.). 

Условите за користење на радиоактивни громобрани 
и јонизациони детектори на дим се врши пред издавањето 
на одобрението за нивното користење и во текот на корис-
тењето во роковите предвидени со овој правилник. 
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6 1 5 . 
Врз основа на член 65 став 1 точка 1 од Законот за за-

штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), во спогодба со Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А М Е С Т А Т А , М Е Т О Д И Т Е И Р О К О В И Т Е ЗА И С П И Т У -
В А Њ Е Н А К О Н Т А М И Н А Ц И Ј А С О Р А Д И О А К Т И В Н И 

М А Т Е Р И И 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Систематски испитувања на контаминацијата со ра-

диоактивни материи на воздухот, земјиштето, реките, езе-
рата и морето, на цврсти и течни врнежи, на водата за пие-
ње и човечката и добиточната храна се вршат на местата, 
по методите и во роковите определени со овој правилник. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на сис-

тематските испитувања на контаминација со радиоактив-
ни материи на човековата средина во околината на нукле-
арни објекти што се вршат по посебен пропис, како и на 
испитувањата што се вршат заради добивање на одобре-
ние за локација, пуштање во пробна работа и пуштање во 
работа на нуклеарен објект. 

Член 3 
Испитувања на контаминација со радиоактивни ма-

терии, пропишани со овој правилник се вршат со индика-
торе^ мерење на вкупната бета активност, со гама спек-
трометриско мерење и со специфично мерење на актив-
носта на радионуклидите. 

Под индикаторе^ мерење на вкупната бета актив-
ност се подразбира мерењето со помош на бројач што 
прописно е еталониран и има заштитно куќиште кое ос-
новното зрачење го намалува за најмалку 10 пати, а овоз-
можува регистрација на бета зрачењето, така што точнос-
та на ова мерило е до 1/30 од пропишаната граница на 
активност за човековата средина. 

Под гама спектрометриско мерење се подразбира ме-
рење во енергетскиот опсег од 40 кеУ до 2700 кеУ со по-
мош на гама спектрометар со висока моќност на разделу-
вање - со полуспроводнички детектор, кој е прописно ета-
лониран и заштитен и со кој не можат да се определуваат 
активностите на сите радионуклиди над пропишаната гра-
ница на детекција. 

Под специфично мерење на активноста на радионук-
лидите се подразбира мерењето на активноста на радио-
нуклидите кои од мострите се издвоени со радиохемиски 
или со некој друг метод, на прописно еталонирани броја-
чи за алфа, бета или гама зрачење односно на соодветни 
еталонирани спектрометри. 

2. ИСПИТУВАЊЕТО НА КОНТАМИНАЦИЈА НА ВОЗ-
ДУХОТ СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 

Член 4 
Мострите од воздухот заради испитување на конта-

минација со радиокативни материи се земаат во Сараево, 
Титоград, Загреб, Задар, Пломин, Скопје, Гевгелија, Љуб-
љана, Марибор, Горња Вас, Белград, Ниш, Заечар, При-
штина и Суботица, како и во околината на нуклеарниот 
објект кој се е во погон. 

Мостри се земаат непрекинато во текот на 24 часа се-
кој ден со просмукување на најмалку ЗОО т 3 воздух низ 
филтер-хартија со позната ефикасност, на височина од 
еден метар над почвата. 

Член 5 
Мострите од воздухот што ќе се земат во текот на 

еден ден (во натамошниот текст: дневни мостри) во Сара-

ево, Титоград, Загреб, Скопје, Љубљана, Белград, При-
штина и Суботица се испитуваат со индикаторско мерење 
на вкупната бета активност на тие мостри 120 часови по 
земањето, а мострите што ќе се земат во текот на еден ме-
сец (во натамошниот текст: збирни месечни мостри) се ис-
питуваат гама спектрометриски најдоцна во првата поло-
вина наредниот месец по земањето. Специфични мерења 
на ^Ѕг се вршат на мостри што се земаат во текот на три 
месеци (во натамошниот текст: збирни тримесечни мос-
три). 

Збирните тримесечни мостри на воздухот земени во 
Задар, Пломин, Гевгелија, Марибор, Горна Вас, Ниш и За-
ечар, како и во околината на нуклеарниот објект кој е во 
погон, се испитуваат со гама спектрометриско мерење во 
првата половина на наредниот месец по земањето. 

Резултатите од испитувањата од ст. 1 и 2 на овој член 
се изразуваат во В^/т 3 воздух, 

Член 6 
Ако вкупната бета активност на дневните мостри на 

воздухот од кое да било место од член 5 став 1 на ОВОЈ пра-
вилник во текот на седум дена ја преминува границата од 
0,2 В^/т 3 се испитуваат со гама спректрометриско мере-
ње дневните мостри на воздухот за секое место. 

Ако гама спектрометриските мерења од став 1 на 
овој член во текот на три последовни дена покажуваат во 
воздухот концентрација на кој и да било радионуклид по-
веќе од 1% од пропишаната граница за човековата среди-
на, гама спектрометриското мерење на мострите земени 
на сите места од член 4 на овој правилник се врши секој-
дневно. 

Член 7 
Мострите на воздухот од рудниците за уран и тори-

ум, од други рудници во кои Јонизирачкото зрачење ги 
преминува пропишаните граници, од погоните за прера-
ботка на рудата на уран и ториум, како и од погоните за 
добивање на нуклеарни суровини од други руди и сурови-
ни што содржат радиоактивни материи, се земаат од из-
лезната вентилациона струја еднаш месечно и во нив се 
испитува содржината на радонот и на неговите крат-
коживеачки и долгоживеачки потомци, а по потреба и на 
уранот. 

Мострите на воздухот од местата во околина на об-
јектите од став 1 на овој член каде што има најголемо вли-
јание од емисијата на радионуклидите се земаат секојднев-
но и во збирни тримесечни мостри се определува 
содржината на долгоживеачките природни радионуклиди. 

3. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА ЗЕМ-
ЈИШТЕТО СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 

Член 8 
Мострите на земјиштето заради испитување на кон-

таминацијата со радиоактивни материи се земаат во Са-
раево, Бања Лука, Мостар, Титоград, Загреб, Задар, Оси-
ек, Скопје, Штип, Љубљана, Мурска Собота, Белград, 
Ниш, Заечар, Приштина, Нови Сад, Суботица и Сомбор 
како и во околината на нуклеарниот објект што е во по-
гон. 

Мострите на ^обработувано земјиште во местата од 
став 1 на овој член се земаат во текот на април и октомври 
секоја година, со длабочина до 5 ст , од 5 до 10 с т и од 10 
до 15 ст , а мострите на обработувано земјиште - од дла-
бочина до 10 ст , од 10 до 20 ст , и од 20 до 30 ст . 

Член 9 
Мострите земени во местата од член 8 на овој пра-

вилник се испитуваат со гама спектрометриско мерење и 
со специфично мерење на расположливиот "Ѕг. 

Во мострите на необработувано земјиште од Загреб и 
Белград се врши специфично мерење на изотопите на плу-
тониумот еднаш годишно. 

Член 10 
Резултатите на мерењето на активноста на радионук-

лидите во земјиштето се изразуваат во земјиште и 
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во 1Ц/т2 за секој од слоевите од член 8 став 2 на овој пра-
вилник. 

Резултатите од мерењето на *°Ѕг се изразуваат и во 
Ђ<\/% Са (Стронциумова единица), а 137 Сѕ во ЈЦ/ЈЈ К (Це-
зиумова единица). 

Член И 
Во Сараево, Титоград, Загреб, Скопје, Љубљана, Ма-

рибор, Копар, Белград, Приштина и Нови Сад непрекина-
то се мери јачината на експозиционата доза на гама зраче-
њето на височината од еден метар над необработувано 
земјиште, во текот на 24 часа секој ден. 

Мерењата од став 1 на овој член се вршат со еталони-
ран уред што може да ги регистрира дневните промени на 
јачината на експозиционата доза од природното зрачеање 
до вредноста која двапати е поголема од јачината на ек-
спозиционата доза на природното зрачење за тоа место. 

4. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА РЕ-
КИ, ЕЗЕРА И НА МОРЕТО СО РАДИОАКТИВНИ 

МАТЕРИИ 

Член 12 
Испитување на контаминацијата на реките со радио-

активни материи се врши на: 
1) Дунав кај Бездан, Земун, Смедерево, Рама, Ѓердап 

I, Прахово и Радуевац; 
2) Драва кај Дравоград и Осиек; 
3) Мура кај Петањец; 
4) Нишава кај Пирот; 
5) Соча кај Солнан; 
6) Вардар кај Гевгелија; 
7) Бегеј кај Зрењанин; 
8) Тиса каЈ Кањижа и Сланкамен; 
9) Каналот Дунав-Тиса-Дунав кај Бечеј и Сомбор; 
10) Сава кај Љубљана, Загреб, Сисак, Славонски 

Брод, Шабац и Белград; 
11) Тимок кај Кнежевац; 
12) Реките во околината на нуклеарните објекти што 

се наоѓаат во погон. 
Мострите на вода се земаат секојдневно во секое мес-

то од став 1 на овој член. 

Член 13 
Мострите на вода од Дунав кај Земун и од Сава кај 

Белград се испитуваат со гама спектрометриско мерење 
во збирни десетневни мостри, а на другите места од член 
12 на овој правилник - во збирни тримесечни мостри. 

Во збирните тримесечни мостри на вода земени од се-
кое поединечно место од член 12 на овој правилник се 
врши специфично мерење на "Ѕг, а во мострите на вода зе-
мени од Дунав и Сава - специфично мерење на 3Н. 

Член 14 
Резултатие од мерењето од член 13 на овој правилник 

се изразуваат во В^/т3 вода. 

Член 15 
На местата од член 12 на овој правилник, се земаат 

еднаш во секои шест месеци мостри на седименти од дла-
бочина од 0 до 10 с т од суспендирани материи и економ-
ски значајни риби. 

Мострите од став 1 на овој член се испитуваат со га-
ма спектрометриско мерење и со специфично мерење на 90 

Ѕг. Резултатите на тие мерења се изразуваат во В^/к8 за 
сите радионуклиди, а за 90Ѕг и 137 Сѕ во стронциумови од-
носно во цезиумовиединици. 

Член 16 
Ако вкупната бета активност на радиоактивните ма-

терии присутни во воздухот на кос да било место од член 
5 ст. 1 и 2 на овој правилник во текот на 30 дена ја преми-
нува границата од 0,2 Вц/тЗ, контаминацијата со радио-
активни материи се испитува и на следните реки и езера, и 
тоа на: 

1) Купа кај Сисак; 
2) Уна кај Босанска Дубица; 
3) Врбас кај Бања Лука; 
4) Босна кај Босански Шамац; 
5) Дрина кај Зворник; 
6) Неретва кај Чапљина; 
7) Морача каЈ Титоград; 
8) Велика Морава кај Ќуприја; 
9) Бледско Езеро; 
10) Бохинско Езеро; 
И) Охридско Езеро; 
12) Скадарско Езеро; 
13) Дојранско Езеро; 
14) Преспанско Езеро; 
15) Паличко Езеро; 
16) Боречко Езеро; 
17) Плитвички Езера - Козјак. 
Мострите на вода се земаат еднокакратно и тоа вед-

наш во случајот од став 1 на овој член, а потоа еднократно 
кон средината на секој нареден месец додека постои по-
треба за испитување на контаминацијата со радиоактивни 
материи. 

Член 17 
Мострите од член 16 на овој правилник се испитуваат 

со гама спектрометриско мерење и со специфично мерење 
на 90Ѕг и 3Н. 

Член 18 
Ако вкупната бета активност или концентрацијата на 

кој да било радионуклид ја премине границата од член 6 
на овој правилник, или водата на некоја од реките наведе-
ни во член 12 на овој правилник е контаминирана со рад-
иоактивни материи, или постои непосредна опасност од 
таква контаминација, роковите за земање на мостри на 
речни води, роковите за испитување на тие мостри и начи-
нот на нивното испитување ќе се приспособи кон таа ситу-
ација, така што да се обезбеди што побрза и посигурна 
процена на радијациониот ризик и на мерките што треба 
да се преземат. 

Член 19 
Контаминацијата на морето со радиоактивни мате-

рии се испитува во Ровињ, Риека, Сплит, Дубровник и Бар, 
како и во околината на нуклеарниот објект што е во по-
гон. 

Мострите од морска вода се земаат еднаш во секои 
шест месеци, а се испитуваат со гама спектрометриско ме-
рење и со специфично мерење на 90 Ѕг. 

Член 20 
На местата од член 19 став 1 на овој правилник се зе-

маат еднаш во секои шест месеци и мостри од планктони 
и мостри од најмалку два вида индикаторски организми. 

Мострите од став 1 на овој член се испитуваат со га-
ма спектрометриско мерење и со специфично мерење а 90 

Ѕг. 

Член 21 
Резултатите од испитувањето од чл. 19 и 20 на овој 

правилник се изразуваат во Вц/т3 вода и во Вц/к^ план-
кгони односно индикаторски организми. 

5. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА 
ЦВРСТИТЕ И ТЕЧНИТЕ ВРНЕЖИ СО РАДИОАКТИВ-

НИ МАТЕРИИ 

Член 22 
Дневните мостри на цврсти и течни врнежи, (дневен 

ГаП-ои!) се земаат во Сараево, Титоград, Загреб, Скопје, 
Љубљана, Белград, Ниш, Приштина и Суботица, како и 
во околината на нуклеарниот објект кој е во погон. 

Мострите од врнежи од местата од став 1 на овој 
член се земаат секојдневно во текот на 24 часа, на височи-
на од еден метар над почвата. Мострите се земаат секој 
ден во 7,30 часот. При собирање на мострите се регистри-
ра количеството на врнежите. 
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Член 23 
Месечните мостри на цврсти и течни врнежи (месечен 

ГаИ-ои!) се собираат во Сараево, Бања Лука, Бихаќ, Лив-
но, Мостар, Тузла, Титоград, Загреб, Бјеловар, Дубров-
ник, Осиек, Пула, Риека, Задар, Скопје, Гевгелија, Охрид, 
Љубљана, Бовец, Мурска Собота, Ново Место, Белград, 
Ниш, Заечар, Златибор, Крагуевац, Приштина, Призрен, 
Нови Сад и Суботица, како и во околината на нуклеарни-
от објект кој е во погон. 

Мострите од врнежи од став 1 на овој член се собира-
ат непрекинато во текот на секој месец на височина од 
еден метар над почвата. При собирање на мострата се ре-
гистрира количеството на врнежи за еден месец. 

Член 24 
Дневните мостри на врнежи од местата наведени во 

член 22 на овој правилник се испитуваат со индикаторско 
мерење на вкупната бета активност 24 часа по земањето. 

Резултатите од мерењето од став 1 на овој член се из-
разуваат во 1Ц/т3 врежи односно во Вц/т2 површина на 
земјиште дневно. 

Член 25 
Во тримесечни мостри на врнежи земени во местата 

наведени во член 23 на овој правилник се врши гама спек-
трометриско мерење и специфично мерење на 3Н, а воз-
бирните шестмесечни мостри - и специфично мерење на 
изотопите на плутониумот. 

Резултатите од мерењето од став 1 на овој член се из-
разуваат во Вч/ш3 врнежи месечно односно во В^/т2 по-
вршина на земјиште месечно. 

Член 26 
Во тримесечните мостри на врнежи земени во Сарае-

во, Бања Лука, Мостар, Титоград, Загреб, Задар, Осиек, 
Скопје, Гевгелија, Љубљана, Бовец, Ново Место, Мурска 
Собота, Белград, Ниш, Заечар, Приштина, Нови Сад и Су-
ботица се врши специфично мерење на 90Ѕг. 

Член 27 
Ако вкупната бета активност или концентрацијата на 

кој да било радионуклид ја премине границата од член 6 
на овој правилник испитувањето на дневните мостри на 
врнежи од местата наведени во член 22 на овој правилник 
се врши со гама спектрометриско мерење. 

6. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА ВО-
ДАТА ЗА ПИЕЊЕ СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 

Член 28 
Контаминацијата со радиоактивни материи на вода-

та за пиење од водовод КОЈ се снабдува со вода од река во 
чијшто спротиводен слив се наоѓаат нуклеарни објекти се 
испитува со гама спектрометриско мерење, со специфично 
мерење на ^Ѕг и со специфично мерење на 3Н. 

Мерењето од став 1 на овој член се врши во збирни 
тримесечни мостри на вода од секој водовод на оддалече-
ност до 40 к т од нуклеарниот објект. 

Член 29 
Мострите на вода за пиење од водоводот кој служи за 

снабдување со вода на повеќе од 350.000 жители се земаат 
секојдневно. 

Индикаторското мерење на вкупната бета активност 
се врши во збирни десетдневни мостри. 

Гама спектрометриско мерење се врши во збирните 
месечни мостри. 

Специфично мерење на 3Н се врши во збирните шес-
тмесечни мостри. 

Член 30 
Мострите на вода за пиење од водовод кој служи за 

снабдување на 100.000 - 350.000 жители се земаат еднаш 
месечно, се испитуваат со гама спектрометриско мерење. 

Член 31 
Мострите на вода за пиење од водовод кој служи за 

снабдување на 10.000 до 100.000 жители се земаат еднаш 
годишно, а се испитуваат со гама спектрометриски. 

Член 32 
Ако на реката спротиводно од местото од кое водово-

дот користи вода, се наоѓа каков да било објект кој може 
таа вода да ја контаминира со радиоактивни материи над 
пропишаните граници, ќе се применат одредбите од член 
28 на овој правилник, со тоа што за секој конкретен случај 
ќе се вршат и специфични мерења на оние радионуклиди 
кои таквиот објект може да ги испушти во реката. 

Член 33 
Мострите на вода за пиење од цистерни се земаат од 

одделни цистерни од територијата на секоја општина во 
која најмалку 20% од населението се снабдуваат со вода од 
цистерни. 

Мострите од став 1 на овој член се земаат еднаш го-
дишно, а се испитуваат со гама спектрометриско мерење и 
со специфично мерење на *°Ѕг. 

Член 34 
Резултатите од мерењето од чл. 28 до 33 од овој пра-

вилник се изразува во 1Ц/т3 вода. 

Член 35 
Ако настанат некои од причините од член 18 на овој 

правилник мострите на вода за пиење од член 28 на овој 
правилник се испитуваат во роковите и на начинот со кој 
се обезбедува пропишаната радијациона сигурност на на-
селението. 

7. ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА ЧО-
ВЕЧКАТА И ДОБИТОЧНАТА ХРАНА СО 

РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 

Член 36 
Контаминацијата на човечката храна со радиоактив-

ни материи се испитува на мостри на: млеко, месо, риба, 
пченица, пченка, леб, ориз, грав, зелка, пиперка, домати, 
јаболки, сливи, круши, грозје, компир, кромид, салата, 
спанаќ, овошни сокови, мед и минерални води. 

Земањето на мостри од човечка храна и испитување-
то на контаминацијата со радиоактивни материи се врши 
најмалку еднаш во шест месеци. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, мос-
трите млеко произведено во Сараево, Бања Лука, Мостар, 
Титоград, Загреб, Задар, Осиек, Скопје, Штип, Љубљана, 
Бохинска Бистрица, Кобарид, Мурска Собота, Белград, 
Ниш, Приштина и Нови Сад, се земаат секојдневно, а по-
себно се мерат збирните месечни мостри од секое наведе-
но место. 

Член 37 
Местата од кои се земаат мостри на човечка храна, 

начинот на нивното земање, бројот на мостри на одделни 
намирници и роковите за земање на мостри се утврдуваат 
со годишната програма за испитување на контаминација-
та на човечката храна со радиоактивни материи. 

Годишната програма од став 1 на овој член ги опфа-
ќа испитувањата што овозможуваат процена на внесува-
њето на радионуклиди во организмот на луѓето за една го-
дина, посебно за населението кое живее во градовите, а 
посебно за населението кое живее во село. 

Член 38 
Мострите на човечка храна се испитуваат со гама 

спектрометриско мерење и со специфично мерење на 90Ѕг. 
Резултатите од мерењата се изразуваат во Вц/т3 

млеко, а за 90Ѕг и ,37Сѕ и во стронциумови односно цези-
умови единици. Годишното внесување на радионуклиди 
во човечкиот организам се изразува во Вч/^ос!. 
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Член 39 
Испитувањето на контаминацијата на добиточната 

храна со радиоактивни материи ја опфаќа зелената храна, 
сувата кабаста храна, кртолите, корењата и сочните пло-
дови, споредните производи на прехранбената индустрија, 
фабричките производи на добиточна храна, минералните 
бровини за производство на добиточна храна, силажата и 
концентратите што се користат за исхрана на крави, јуни-
ња, телиња, овци, свињи, живина и дивеч. 

Мострите на добиточна храна заради испитување на 
контаминацијата со радиоактивни материи се земаат нај-
малку еднаш во шест месеци, посебно за животните што 
се хранат стајски, а посебно за животни што се хранат со 
испаша. 

Бројот на мостри на добиточна храна, начинот на зе-
мање на мострите и нивните видови, како и местата од 
кои се земаат мостри се определуваат со годишната про-
грама за испитување на контаминацијата на добиточната 
храна со радиоактивни материи. 

Член 40 
Мострите на добиточна храна се испитуваат со гама 

спектрометриско мерење и со специфично мерење на 90Ѕг, 
а по потреба 210Ро. 

Член 41 
Годишните програми од чл. 37 и 39 на овој правил-

ник ги донесува надлежниот орган во републиката однос-
но надлежниот орган во автономната покраина, најдоцна 
до 1 декември текуштата година за наредната година, на 
предлог од организациите на здружен труд што ги вршат 
испитувањата пропишани со ОВОЈ правилник. 

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Гама спектрометриските мерења пропишани со овој 

правилник можат да се вршат и со сцинтилационен гама 
спектрометриски метод, најдолго една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1728 
23 јануари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

616. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 5 од Законот за за-

штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), СОЈУЗНИОТ комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСЛОВИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА-
ТА ШТО МОЖАТ ДА РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ЈО-

НИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Член 1 
Со извори на јонизирачки зрачења можат да работат 

лица што имаат соодветна стручна подгодовка и кои ги 
исполнуваат здравствените услови пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
Лицата што работат со извори на јонизирачки зраче-

ња или на работи за заштита од Јонизирачки зрачења мо-

раат да имаат најмалку IV степен на стручност, а лицата 
што работат во рудниците за уран и ториум и во други 
рудници во кои јонизирачкото зрачење ги надминува про-
пишаните граници и лицата што во текот на работата по-
времено доаѓаат во допир со извори на јонизирачки зраче-
ња мораат да имаат најмалку II степен на стручност. 

/ 
Член 3 

Со затворени извори на јонизирачки зрачења што се 
користат за преглед (дијагностика) во медицината, стома-
тологијата и ветерината можат да работат: 

1) лекари специјалисти по радиологија; 
в 2) лекари специјалисти по пневмофтизиологија; 
* 3) лекари специјалисти од други гранки на медицина-

та во рамките на својата специјалност како и ветеринари 
ако се оспособени за работа со тие извори и за спроведува-
ња на мерките за заштита од јонизирачки зрачења; 

4) лицата што имаат VI или IV степен на стручност 
од радиолошка насока. 

Со рендген-апарати за снимање на заби можат да ра-
ботат: стоматолози, забари, лица што имаат VI или IV 
степен на стручност од радиолошка насока, забни техни-
чари и забни асистенти, ако се оспособени за работа со тие 
апарати, и за спроведување на мерките за заштита од јо-
низирачки зрачења и ако имаат докази дека се стручно ос-
пособени за вршење на тие работи. 

Член 4 
Со затворени извори на јонизирачки зрачења што се 

користат за лекување во медицината можат да работат: 
1) лекари специјалисти по радиологија; 
2) лекари специјалисти по онкологија; 
3) лекари специјалисти од други гранки на медицина-

та кои се оспособени за работа со тие извори и за спрове-
дување на мерките за заштита од јонизирачки зрачења; 

4) лица што имаат VI или IV степен на стручност од 
радиолошка насока. 

Член 5 
Со затворени извори на јонизирачки зрачења што се 

користат во научноистражувачка работа во индустријата 
и во други стопански дејности можат да работат: лекари 
специјалисти по радиологија, радиохемичари, нуклеарни 
физичари, магистри на науки по нуклеарна физика и ради-
олошка заштита, радиолошки техничари со VI или IV сте-
пен на стручност, како и лица што со дополнително обра-
зование се оспособени за работа со тие извори и кои имаат 
доказ дека се оспособени за вршење на тие работи. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на ли-
цата што работат на монтирање и поправка на рендген-
-апарати и други уреди со затворени извори на зрачење. 

Член 6 
Со отворени извори на јонизирачки зрачења, над гра-

ниците на активност определени со посебен пропис, 
можат да работат: 

1) лицата од чл. 4 и 5 на овој правилник; 
2) лекари специјалисти по нуклеарна медицина, спе-

цијалисти по радиобиологија и специјалисти по радиохе-
мија; 

3) лица со најмалку IV степен стручност, што во те-
кот на школувањето или со дополнително образование се 
оспособиле за работа со тие извори и за спроведување на 
мерките за заштита од јонизирачки зрачења и кои имаат 
доказ за тоа. 

Член 7 
На работи за заштита од јонизирачки зрачења можат 

да работат нуклеарен физичар, радиохемичар, специја-
лист по медицинска нуклеарна физика, магистар на наука 
за примена на радионуклиди и заштита од јонизирачки 
зрачења, специјалист радиобиолог, специјалист по меди-
цина на трудот, интерна медицина или радиологија со по-
тесна специјализација од радиолошка заштита, лица што 
имаат VI или IV степен стручност од радиолошка насока и 
други лица што имаат најмалку IV степен на стручност, 
што во текот на школувањето или дополнителното обра-
зование се оспособени за работа на работи на заштита од 
јонизирачко зрачење и кои имаат докази за тоа. 
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Член 8 
Со извори на јонизирачки зрачења не можат да рабо-

тат лица кои: 
1) имаат заболување на крвотворните органи; 
2) имаат малигни заболувања (во текот на заболува-

њето и по спроведената терапија); 
3) имаат еволутивни заболувања на очната леќа; 
4) боледуваат од еволутивна туберкулоза; 
5) боледуваат од тешки растројства на ендокрините 

жлезди; 
6) имаат изразени перманентни општетувања на 

кожата предизвикани од дејството на јонизирачки зрачења 
(состојба по некротички степен на акутен радиодермати-
тис или хиперпластички стадиум на хроничен радиодер-
матитис); 

7) имаат потешки заболувања на кожата (склеродер-
мија, дерматомиозитис, пемфигус и ел); 

8) боледуваат од болест на зависност (хроничен ако-
холизам наркоманија); 

9) боледуваат од потешки нервни или душевни забо-
лувања; 

10) боледуваат од други функционални или органски 
заболувања што ќе ги утврди лекар на определена здрав-
ствена организација. 

Член 9 
Во рудниците за уран и ториум, во други рудници во 

кои јонизирачкао зрачење ги преминува пропишаните гра-
ници, во погони за преработка на руда на уран и ториум, 
како и во погони за добивање нуклеарни суровини од дру-
ги руди и суровини што содржат радиоактивни материи, 
не можат да работат лицата од член 8 на овој правилник и 
лицата што боледуваат од пнеумокониоза, потешка фор-
ма на хроничен бронхитис, потежок емфизем на белите 
дробови, бронхиектазија или бронхијална астма. 

Со уран, уранови сооединенија или други нефроток-
сични супстанции не смеат да работат ниту лицата што 
имаат заболувања на бубрезите. 

Член 10 
Здравствениот преглед на лицата пред нивното ста-

тување на работа со извори на јонизирачки зрачења опфа-
ќа: 

1) општ клинички преглед со детална работна, лична 
и семејна анамнеза; 

2) хематолошки анализи; 
3) преглед на очната леќа; 
4) радиографија на белите дробови (за работниците 

што треба да работат во рудниците за уран задолжителна 
снимка со големина 35x35 ст, а за другите работници 
флуорографска снимка со големина 10 х 10 ст); 

5) преглед на урината: специфична тежина белтачини 
шекер и седименти; 

6) гинеколошки преглед за жене; 
7) капилароскопски преглед - за работниците што во 

текот на работата можат да бидат изложени на директен 
сноп на X и гама зраци или на површинска контаминација 
со бета емитери. 

Член И 
Здравствениот преглед во текот на работата со изво-

ри на јонизирачки зрачења опфаќа: 
1) општ клинички преглед; 
2) хематолошки анализи; 
3) преглед на очната леќа; 
4) испитување на хромозомските аберации во лимфо-

цитите на периферната крв; 
5) испитување на бинуклеарните лимфоцити; 
6) радиографија на белите дробови, испитување на 

целуларните елементи, спирометриски и аудиометриски 
испитував - за работниците во рудниците за уран; 

7) преглед на урината: специфична тежина, белтачи-
ни, шеќер и седимент - за работниците што работат со от-
ворени иззори на јонизирачки зрачења, со уран и уранови 
соединенија; 

8) радиотоксиколошки испитувања, во зависност од 
радиотоксичноста и специфичната и вкупната активност 

на радионуклидите - за работниците што работат со отво-
рени извори на јонизирачки зрачења, како и за работници-
те во рудниците за уран и ториум , во други рудници во 
кои јонизирачкото зрачење ги надминува пропишаните 
граници, во погони за преработка на руда на уран и тори-
ум, како и во погони за добивање нуклеарни суровини од 
други руди и суровини што содржат радиоактивни мате-
рии; 

9) ватрене креативна - за работниците што работат 
со уран, уранови сооединенија или со други нефотоксични 
радионуклиди; 

10) капилароскопски преглед - за работниците из-
ложени на директен сноп на X и гама зраци или на по-
вршинска контаминација со бета емитори; 

11) мерење на вкупната гама активност на човечкото 
тело. 

Член 12 
Здравствените прегледи и испитувањата предвидени 

во член 11 на овој правилник се вршат, и тоа: 
1) прегледите и испитувањата од точ. 1, 2 и 7 еднаш 

годишно; 
2) прегледите од точ. 3, 6 и 10 - на секои две години; 
3) испитувањето од точка 4 се врши: 
а) во текот на првите три месеци на работа со извори 

на јонизирачки зрачења - за работниците кои во текот на 
работата можат да бидат изложени на зрачење со доза по-
голема од 5 ШЅУ ГОДИШНО; 

б) во текот на првите три месеци на работа - за ра-
ботниците во рудниците на уран и торим, во други рудни-
ците во кои јонизирачкото зрачење ги надминува пропи-
шаните граници, во погони за преработка на рудата на 
уран и ториум, како и во погони за добивање нуклеарни 
суровини од други руди и суровини што содржат радиоак-
тивни материи, чија експлозија на радон и на неговите по-
томци може да биде поголема од 0,002 Ј; 

ћ) секоја петта година, за работниците од алинеите 
елени два точка 3 на овој член; 

г) ако работник биде озрачен ендократно со доза над 
50 шЅУ; 

- ако експозицијата на радон и на неговите потомци 
биде поголема од 0.02 Ј - за работниците во рудниците на 
уран и ториум, во други рудници во кои јонизирачкото 
зрачење ги надминува пропишаните граници, во погони за 
преработка на руда на уран и ториум, како и во погони за 
добивање на нуклеарни суровини од други руди и сурови-
ни што содржат радиоактивни материи; 

4) испитувањето од точ. 5,8,9, и 11 - по барање на ле-
кар на определена здравствена организација. 

Член 13 
Здравствениот преглед на лицата што повремено 

престојуваат во зона на јонизирачки зрачења се врши во 
текот во работата еднаш во две години и опфаќа: 

1) општ клинички преглед; 
2) хематолошки анализи; 
3) преглед на урината специфична тежина, белтачини, 

шеќер и седимент. 

Член 14 
Лицата што се подложуваат на здравствени прегледи 

пред стапувањето на работа и во текот ка работата со из-
вори на јонизирачки зрачења (чл. 10 и 11 од овој правил-
ник) можат да работат само ако го имаат следниот хема-
толошки наод: 
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7) бинуклеарни лимфоцити 

8) хромозомски аберации во лим-
фоцитите на периферната крв (се 
анализираат најмалку 200 лимфо-
цити во метафазата на целуларни-
от циклус). 

до 3 бинуклеарни 
лимфоцити на IO4 

лимфоцити 
нормален карио-
тип, без хромозом-
ски аберации, како 
што се: дицентрич-
ни и прстенести 
хромозоми, тран-
слокации, перицен-
трични инверзии и 
ацентрични фраг-
менти. 

Член 15 
Лицата за кои ќе се утврди дека при работа со извори 

на јонизирачки зрачења се озрачени по целото тело со до-
за поголема од 50 mSv во текот на една година можат да 
работат со извори на јонизирачки зрачења само под про-
пишаните услови и по утврдувањето на нивната здрав-
ствена состојба и оцената на работната способност. 

Член 16 
Лекар од определена здравствена организација кој ќе 

утврди дека лицето кое работи со извори на јонизирачки 
зрачења не ги исполнува здравствените услови за работа 
со тие извори или дека во текот на една година е озрачено 
по целото тело со доза поголема од 50 m Sv, веднаш ја из-
вестува за тој наод организацијата на здружен труд во ко-
ја тоа лице е вработено и надлежниот орган за работи на 
санитарната инспекција. 

Член 17 
Определената здравствена организација е должна за 

секој работник кој работи со извори на јонизирачки зраче-
ња да поседува комплетна медицинска документација, ко-
ја треба да ги содржи резултатите од сите прегледи и ис-
питувања од почетокот на работата со извори на јонизи-
рачки зрачења, како и податоците регистрирани преку 
личните дозиметри. 

Член 18 
Документацијата од член 16 на овој правилник опре-

делената здравствена организација е должна, за потребите 
за заштитата од јонизирачки зрачења, даја чува во својата 
архива најмалку 30 години по престанувањето на професи-
оналната експозиција на работникот кој се наоѓат под не-
јзин надзор. 

Член 19 
Одредбите од чл. 10 до 18 на овој правилник се одне-

суваат на лицата што постојано или повремено работат со 
извори на јонизирачки зрачења, како и на лицата што по-
стојано престојуваат во зона на јонизирачки зрачења. 

Член 20 
Лицата што се стручно оспособени за работа со изво-

ри на јонизирачки зрачења во согласност со прописите 
што важеле до влегувањето на овој правилник во сила и 
имаат доказ за тоа можат и понатаму да работат со изво-
ри на јонизирачки зрачења. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1728 
23 јануари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јакоалевнќ, е. р. 

6 1 7 . 

Врз основа на член 65 став 1 точка 3 од Законот за за-
штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална'заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ОБ-
РАБОТУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ, КОНЕЧНО СМЕСТУВАЊЕ 
И ИСПУШТАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДНИ 

МАТЕРИИ ВО ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на собрира&е, 

евидентирање, обработување, чување конечно сместување 
и испуштање на радиоактивни отпадни материи во чове-
ковата средина. 

Член 2 
Под цврсти радиоактивни отпадни материи, во смис-

ла на овој правилник, се подразвираат отпадни материи 
чија специфична активност е поголема од IO8 Bq/m3 за бе-
та/гама емитери, или поголема од IO7 Bq/m3 за алфа еми-
тери односно чија површинска контаминација е поголема 
од 5000 Bq/m2 за бета/гама емитери или поголемо од 500 
Bq/m2 за алфа емитери. 

Под течни и гасовити радиоактивни отпадни - мате-
рии, во смисла на овој правилник, се подразбираат отпад-
ни материи во течна или гасовита состојба што содржат 
радионуклиди во количини поголеми од изведените кон-
центрации за воздухот и водата за пиење за групи поедин-
ци од населението. 

Член 3 
Според специфичната активност, радиотоксичност и 

технологиите на обработката, црвстите и течние радиоак-
тивни отпадни материи се распоредуваат во следните ка-
тедри: 

Категорија на Специфична ак-
радиоактивни тивност 
отпадни мате- А^ (Bq/mJ) 

рии 

Опис на категоријата 

I Високоактив-
на: 

висока, бета/гама и 
значителна алфа ак-
тивност, 
висока радиоток-
сичност, значителна 
топлотна моќност 
(потребно ладење) 

И Средноак- 5 х IO14 > Asp - средна, бета/гама 
тивна: со ал- > 5 X IO9 - значителна алфа, 
фа емитери - средна радиоток-

сичност, 
- ниска топлотна мо-

ќност 

со бета/гама 5 х IO14 > Asp - средна, бета/гама 
емитери > 5 X IO7 Asp 

- ниска/средна ради-
отоксичност, 

- занемарлива коли-
чина на алфа емите-
ри, 

- незначителна топ-
лотна моќност 
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ниска средна бета-
/гама 
ниска алфа, 
ниска/средна ради-
отоксичност, 
незначителна топ-
лотна моќност 

ниска бета/гама, 
безначителна алфа, 
ниска радиотоксич-
ност, 
безначителна топ-
лотна моќност 

каде што е: Ai — измерена специфична активност на од-
делен радионуклид 

IKi (Bq/m3) « изведена концентрација на 
радионуклид во вода за пие-
ње за групи поединци од на-
селението. 

Член 4 
Според специфичната активност, радиоактивноста и 

технологијата на обработката, гасовитите радиокативни 
отпадни материи се распоредуваат во следните три кате-
гории: 

Категорија на Специфична Опис на категоријата 
радиоактивни активност 
опадни мате- Asp (Bq/m3) 

рии 

I 

II 

HI 

не смее да се испушта 
во човековата средина 
без третман 
не смее да се испушта 
во човековата средина 
без третман 
може да се испушта 
во човековата средина 

каде што е i IKi •• измерена специфична активност на се-
кој одделен радионуклид во воздухот. 

Член 5 
Под цврсти радиоактивни отпадни материи се под-

разбираат следните типови отпадоци: 
1) истрошено нуклеарно гориво, ако не се преработу-

ва; 
2) облоги на потрошеното нуклеарно гориво и на дру-

ги цврсти материјали заостанати по растворувањето на 
горивото чија активност по една година ладење изнесува 
преку 5 X IO11 Bq/kg; 

3) алфа контаминирани отпадни материи со ниска ак-
тивност на бета и гама емитери од производството или 
преработката на гориво; 

4) отпадни материи со бета гама емитери (незначи-
телно алфа) што содржат пластика, вата, крпи, метал, 
стакло, керамика, филтери, неупотреблива опрема и друг 
материјал; 

5) извори на јонизирачки зрачења што повеќе не се 
користат, како што се уредите за озрачување, уредите за 
терапија, радиоактивните громобрани, радиокативните 
извори што се користат во индустријата и др.; 

6) радиоактивни отпадни материи што настануваат 
по трајното престанување на користење на нуклеарни по-
стројки; 

7) солидифицирани и инкапсулирани отпадни радио-
активни материи; 

8) јаловица и други радиоактивни отпадни материи 
од рудниците за уран и ториум, други рудници во кои јо-
низирачкото зрачење ги надминува пропишаните грани-
ци, погони за преработка на рудата на уран и ториум и од 
погони за добивање на науклеарни суровини од други ру-
ди и суровини што содржат радиоактивни материи. 

Член 6 
Под течни радиоактивни отпадни материи се подраз-

бираат следните типови отпадоци: 
1) високоактивни течности за преработка на гориво 

по екстракција на уранот и плутониумот, во кои количи-
ната на уран и плутониум не преминува 0,5%, а кои ги ка-
рактеризира високо ниво на бета/гама зрачења, со знатна 
топлотна моќност и со присуство на долго живеачки тран-
суранови елементи; 

2) концентрати на евапоратори, концентрати наста-
нати со хемиска обработка на течни отпадни материи, 
контаминирани јоноизменувачки смоли, талози на филте-
ри (мокри) и други течни отпадни материи со средно ниво 
на активност; 

3) радиоактивни отпадни материи со ниско ниво на 
активност настанати од операции во различни нуклеарни 
постројки и лаборатории, рудници за уран и ториум, дру-
ги рудници во кои јонизирачкото зрачење ги надминува 
пропишаните граници, погони за преработка на руда на 
уран и ториум и во погоните за добивање на науклеарни 
суровини од други руди и суровини што содржат радиоак-
тивни материи; 

4) отпадни материи контаминирани 3Н и 14С. 

Член 7 
Под гасовити радиоактивни отпадни материи се под-

разбираат радиоактивни отпадни гасови и гасови конта-
минирани со радионуклиди во облик на пареа или аеросол 
чија активност ја надминува концентрацијата од член 2 на 
овој правилник. 

II. НАЧИН НА СОБИРАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТ-
ПАДНИ МАТЕРИИ 

Член 8 
Организациите на здружен труд, други самоуправни 

организации и заедници, органите на општествено-поли-
тичките заедници и работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со личен труд, со чија дејност настануваат радио-
активни отпадни материи, се должни да ги соберат, класи-
фицираат по категории, групи и компресибилност, да ги 
евидентираат и означат, да обезбедат обработка, тран-
спорт и чување на радиоактивните отпадни материи и да 
ги спроведат работите на начинот кој обезбедува настану-
вање на што е можно помалку помали количини радиоак-
тивни отпадни материи, уважувајќи ги безбедните работ-
ни услови, заштита од зрачење и економските критериу-
ми. 

Член 9 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што спаѓа-

ат во I категорија (член 3 на овој правилник) се собираат 
во соодветни заштитни контејнери. 

Член 10 
Радиоактивните отпадни материи со 233U и трансу-

ранските елементи се собираат во контејнери од не'рѓосу-
вачки челик. Во контејнер од 200 литри смее да се собере 
најмногу 0,03 kg фисионен материјал, а во контејнер со по-
големи димензии најмногу 0,15 kg/m3 фисионен матери-
јал. 

Член 11 
Цврстите радиоактивни отпадни материи со средна и 

ниска активност што настануваат во работниот процес по 
правило се собираат во пластична амбалажа и се пакуваат 
во метални контјенери со стандардни димензии. 

Ако радиоактивните отпадни материи од став 1 на 
овој член, се транспортираа^ јачината на апсорбираната 
доза на површината на контејнерот не смее да преминува 
0,6 џ Gy/s, а ако од технолошки и економски причини ра-
диоактивните отпадни материи се задржуваат во контро-
лираната зона, јачината на апсорбираната доза може да 
премине 0,6 џ Gy/s. 

Член 12 
Цврстите радиоактивни отпадни материи што пора-

ди својата маса, форма или јачина на дозата на зрачење не 
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можат да се сместат во контејнери, се собираат одвоено и 
се сместуваат така што јачината на апсорбираната доза да 
не ја преминува вредноста од член 11 на овој правилник. 

Член 13 
Секое место на кое можат да настанат течни радиоак-

тивни отпадни материи мора да биде опремено така што 
тие материи да можат да се прифатат односно собираат. 

Член 14 
Ако количината на течната нискоактивна отпадна 

материја постојано преминува 200 литри дневно, а средно-
активните или високоактивните отпадни материи 100 лит-
ри дневно, за одвод на тие материи од изворот до собир-
ните односно прифатните резервоари, се изградува посе-
бен затворен канализациони систем. Во другите случаи 
местата на кои ќе настанат такви материи мораат да има-
ат погодни прифатни садови. 

Системот од став 1 на овој член мора да биде незави-
сен од другите канализациони системи. Материјалот за 
изградба на тој систем мора да биде приспособен кон осо-
бините на сите видови течни радиоактивни материи што 
втасуваат или можат да втасат во тој канализациони сис-
тем. 

Член 15 
Посебниот канализациони систем за одвод на течни 

радиоактивни отпадни материи мора да биде изграден та-
ка што евентуални разлевања и пропуштања да можат 
брзо да се отстранат, а течноста што истекува да може 
лесно и брзо да се собере. Тој канализациони систем мо-
ра да биде достапен за преглед, контрола и поправки. 

Член 16 
Деловите на посебниот канализациони систем, вклу-

чувајќи ги и резервоарите што се наоѓаат во работните 
простории, мораат да бидат заштитени така што јачината 
на апсорбираната доза на зрачење да не смее да биде пого-
лема од 0,6 џ Gy/s на површината на цевоводот. 

Посебниот канализациони ситема за одвод на течни 
радиоактивни отпадни материи мора да биде видливо обе-
лежен. 

Член 17 
За собирање на нискоактивни и течни радиоактивни 

отпадни материи можат да се употребуваат соодветни 
преносни садови од пластична маса или од некој друг по-
годен тешко кршлив материјал, отпорен спрема хемика-
лии и со затворач. Зафатнините на тие садови не можат да 
бидат поголеми од 100 литри. Садови поголеми од 25 ли-
три мораат да имаат уреди за носење и ракување. 

Садовите од став 1 на овој члена се пренесуваат на 
собирното место под услов јачината на апсорбираната до-
за на зрачење на растојание од еден метар да ве преминува 
3 џ Gy/s. Секој сад што содржи течни радиоактивни от-
падни материи мора да биде затворен и означен на пропи-
шаниот начин. 

Член 18 
Средноактивните и високоактивните течни отпадни 

материи од лаборатории и експериментални постројки по-
мали од 100 литри дневно се собираат во контејнери што 
се состојат од внатрешен сад (направен обично од нерѓо-
сувачки челик) и заштитен оклоп. 

Тие контејнери мораат да бидат херметички затворе-
ни. 

Контејнерите за високоактивни отпадни материи мо-
раат да имаат осигурено ладење и други карактеристики 
пропишани со стандардите, зависно од активноста, хемис-
киот состав и количината на течноста на радиоактивната 
отпадна материја, како и од траењето на сместувањето на 
тие материи. 

III. НАЧИН НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА РАДИОАКТИВ-
НИТЕ ОТПАДНИ МАТЕРИИ 

Член 19 
Организациите на здружен труд, другите самоуправ-

ни организации и заедници, органите на општествено-по-
литичките заедници и работните луѓе што самостојно 

вршат дејност со личен труд, што произведуваат, собира-
ат, обработуваат, чуваат или испуштат радиоактивни от-
падни материи, во сите фази на процесот на работата во-
дат евиденција за секоја количина произведена, собрана, 
обработена, чувана, конечно сместена или испуштена ра-
диоактивна отпадна материја. 

Евиденцијата ОД став 1 на овој член се води за секое 
пакување односно количина на радиоактивна отпадна ма-
терија од тој став и ги содржи следните податоци: 

1) реден број; 
2) потекло - категорија, група, тип (со податоци за 

физичко-хемискиот и радио-хемискиот состав); 
3) датум на настанувањето, собирањето односно об-

работката; 
4) количина; 
5) зафатнинска маса; 
6) специфична активност; 
7) јачина на апосорбираната доза на површината на 

амбалажата; 
8) место и начин на чување; 
9) датум на конечното сместување; 
10) датум и брзина на испуштањето во Bq/s. 

Член 20 
Врз основа на податоците од член 19 на овој правил-

ник на секое пакување на радиоактивни отпадни материи 
се става налепница со знакот за радиоактивност и со озна-
ката РАДИОАКТИВНА ОТПАДНА МАТЕРИЈА според 
образецот 1 и 2, што се отпечатени кон овој правилник и 
се негов составен дел. 

IV. НАЧИН НА ОБРАБОТУВАЊЕ НА РАДИОАКТИВ-
НИТЕ ОТПАДНИ МАТЕРИИ 

Член 21 
Радиоактивните отпадни материи се преведуваат со 

соодветни постапки и методи на обработка во такви обли-
ци што обезбедуваат безбедно чување, можност за тран-
спорт и привремено односно конечно сместување и што 
обезбедуваат заштита на човековата средина од јонизи-
рачки зрачења. 

Член 22 
Цврстите радиоактивни отпадни материи се обрабо-

туваат на следниот начин: 
1) озраченото нуклеарно гориво кое нема да се прера-

ботува, по одлежување во времето потребно да се распад-
нат краткоживечките изотопи, се пакува во метални или 
керамички контејнери; 

2) облогите на горивните елементи и на другите отпа-
доци од растворување на горивото се пакуваат во контеј-
нери од метал или од бетон; 

3) средините и нискоактивните отпадни материи се 
пакуваат во соодветни контејнери; 

4) средните и нискоактивните компресибилни отпад-
ни материи пред пакувањето се компримираат или на 
друг соодветен начин се намалува нивната зафатнина; 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
јаловина и на други радиоактивни отпадни материи од 
рудниците за уран и ториум, од други рудници во кои јо-
низирачкото зрачење ги преминува пропишаните грани-
ци, од погони за преработка на рудата на уран и ториум, 
како и од погони за добивање на нуклеарни суровини од 
други руди и суровини што содржат радиоактивни мате-
рии. 

Член 23 
Течните радиоактивни отпадни материи се обработу-

ваат на следниот начин: 
1) високоактивните отпадни материи, по распаѓање-

то на краткоживеачките радионуклиди, се солидифицира-
ат (првенствено со витрификација) и се пакуваат на соод-
ветен начин, во согласност со применетата технологија на 
солидификација; 

2) средните и нискоактивните течни отпадни материи 
се подложуваат на обработка заради намалување на за-
фатнината со примена на метод на: преципитација, јонска 
измена, евапорација, сорпција, екстракција и филтрација, 
а имобилизација на концентратите се врши со цементира-
ње, битуменизирање, пластифицирање и ел; 
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3) отпадните материи што содржат само 3Х или ,4Ц 
се обработуваат одвоено од другите типови радиоактивни 
отпадни материи. 

Член 24 
Гасовитите радиоактивни отпадни материи се обра-

ботуваат со следните методи: со одлежување, сорпција, 
филтрација, капхосување, каталитичко запалување и ел. 

V. ЧУВАЊЕ И КОНЕЧНО СМЕСТУВАЊЕ НА РАДИО-
АКТИВНИТЕ ОТПАДНИ МАТЕРИИ 

Член 25 
Високоактивните отпадни материи од преработка на 

гориво што содржат растворени соли и ослободуваат 
знатна количина на топлота се чуваат до обработката во 
резервоари што мораат да бидат опремени со трикратен 
систем за ладење, со соодветно електрично напојување на 
циркулационите пумпи. 

Резервоарите од став 1 на овој член мораат да бидат 
снабдени со инструменти за мерење на температурата, ни-
вото на активноста на течноста, активноста на гасовите, 
како и со алармен систем за сигнализирање на минимумот 
и максимумот на содржината и температурата на матери-
н е од тој став. 

Член 26 
Радиоактивните отпадни материи со средна и ниска 

активност мораат до конечното сместување да се чуваат 
под следните услови, и тоа; 

1) да се сместени во објекти и простории што ги обез-
бедуваат пропишаните мерки за заштита на човековата 
средина; 

2) контејнерите и другите садови во кои се чуваат ра-
диоактивни отпадни материи да бидат од материјал кој е 
отпорен на корозија; 

3) просториите во кои се чуваат радиоактивни отпад-
ни материи што создаваат гасови да имаат вентилација; 

4) интерниот транспорт по пат на кран, транспортен 
контејнер или на друг начин да е така изведен што да 
овозможи манипулација на радиоактивните отпадни мате-
рии во случај на механички и други дефекти. 

Член 27 
Гасовитите радиоактивни отпадни материи чија ак-

тивност е над определените граници за испуштање во чо-
вековата средина привремено се чуваат во резервоари. 

Член 28 
Радиоактивните отпадни материи со висока актив-

ност во специјално изградени подземни депонии, а конеч-
но се сместуваат на радиоактивните отпадни материи со 
средна и ниска активност можат конечно да се сместат и 
во надземни или плитко вкопани депонии, под геолошки-
те и други услови пропишани за локацијата, изградбата, 
пробната работа и пуштањето во работа на нуклеарни об-
јекти. 

Член 29 
Радиоактивните отпадни материи можат конечно да 

се сместуваат во депонии, ако се обработени и опремени 
така што да исполнуваат на следните услови, и тоа: 

1) да се во цврста состојба и со низок степен на из-
лужување; 

2) да се со висока цврстина; 
3) да се отпорни на деградација со топлота; 
4) стабилноста на радиоактивните отпадни материи 

и контејнерите да има доволна механичка тврдост; 
5) активноста на површината на пакувањето да не ги 

надминува пропишаните граници; 
6) хемиски да се стабилни. 

Член 30 . 
Јаловината и другите радиоактивни отпадни мате-

рии од рудниците на уран и ториум, од други рудници во 
кои јонизирачкото зрачење ги преминува пропишаните 
граници, од погони за преработка на рудата на уран и то-
риум, како и од погони за добивање на нуклеарни сурови-

ни од други руди и суровини што содржат радиоактивни 
материи, можат да се депонираат на места покриени со 
слој на глина или со друг соодветен непропустлив матери-
јал и со обезбедена дренажа за одведување на атмосфер-
ските врнежи. 

Депонираните радиоктивни отпадни материи, во сог-
ласност со одредбата на став 1 од овој член, се покриваат 
со слој на земЈа и таа покриена површина и нејзината око-
лина се рекултивираат така што да се спречи распрости-
рање^ на правот и однесувањето на насипаниот матери-
јал. 
VI. НАЧИН НА ИСПУШТАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ-

ТЕ ОТПАДНИ МАТЕРИИ 
Член 31 

Течните и гасовитите радиоактивни отпадни материи 
во облик на ефлуенти можат да се испуштаат во водотеци 
и неистечни води односно во атмосферата само ако не се 
пречекоруваат авторизираните граници. 

Член 32 
Хемискиот состав на течните радиоактивни ефлуенти 

што се испуштаат во водотеци и неистечни води мора да 
им одговара на условите за испуштање на нерадиоактив-
ни отпадни води и не смее да доведе до непосредно та-
ложење на радиоактивните компоненти. 

Член 33 
Активностите и количините на радиоактивни мате-

рии што врз основа на член 32 од овој правилник можат 
да се испуштат се определуваат посебно за секоја локаци-
ја, земајќи ги предвид транспортните патишта и однесува-
њето на радионуклидите во човековата средина. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1726 
28 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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Образец 2. 

(Димензии на етикетата 0,15 х 0,10 m) црни букви на жол-
та подлога 

618. 
Врз основа на член 4, став 2, член 9 став 4, чл. 14 и 21, 

член 26 став 4, чл. 27, 31, член 33 став 4, член 46, став 2, 
член 50 став 3, член 56, член 58 став 1, член 74 и член 75 
став 5 од Законот за воената обврска („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/85), сојузниот секретар за народна одбрана 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат прашањата за врше-

ње на воената обврска што се однесуваат на: водењето во-
ена евиденција за воените обврзници; повикувањето на во-
ените обврзници заради вршење на воената обвркса; ле-
карските и други прегледи и психолошките испитувања на 
регрутите заради оценување на здравствената способност 
за воена служба; начинот на работа на регрутните коми-
сии; условите и постапката за избор на регрути за питом-
ци на школите за резервни офицери; времето и начинот на 
упатување на регрути на служење на воениот рок; одлага-
њето и прекинувањето на служење на воениот рок; отпуш-
тањето на војниците од служање на воениот рок од Југо-
словенската народна армија; определувањето на органи-

зациите во кои времето поминато на курсеви и на други 
форми на военостручна обука на воениот обврзник му се-
признава во воена вежба; надлежноста на воените органи 
во поглед на применувањето на одделни одредби од Зако-
нот за воената обврска. 

Член 2 
Воениот орган и надлежната организациона единица 

на Сојузниот секретаријат за народна одбрана во чиј де-
локруг се работите на воената обврска, во согласност со 
одредбите на член 4 став 2 од Законот за воената обврска, 
може непосредно да општи со општинскиот орган над-
лежен за работи на воената обврска заради непосреден 
увид во остварувањето на плановите за регрутирање и по-
полнување на вооружените сили на СФРЈ и на другите 
планови за вршење на воената обврска, како и во извршу-
вање на работите во врска со тие планови. 

II. ВОЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

Член 3 
Воените обврзници се воведуваат во воената евиден-

ција на почетокот на календарската година во која напол-
нуваат 17 години живот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, вое-
ните обврзници кои поради кои да било причини не се во-
ведени во воената евиденција во календарската година во 
која наполниле 17 години живот се воведуваат во воената 
евиденција додека им трае воената обврска. 

Во случај на непосредна воена опасност или воена 
состојба, надлежниот општински орган ги воведува во во-
ената евиденција и лицата што во таа календарска година 
наполнуваат 16 години живот. 

Член 4 
Воената евиденција на воените обврзници ја водат: 
1) надлежниот општински орган - за сите воени об-

врзници; 
2) надлежниот орган во републиката односно во авто-

номната покраина - за резервните офицери и за резервни-
те воени службеници; 

3) командите, штабовите, единиците и установите на 
вооружените сили на СФРЈ - за воените обврзници што кај 
нив се наоѓаат на воена служба како и за воените обврзни-
ци што кај нив имаат воен распоред. 

Член 5 
Воената евиденција се води по класичен систем или 

по системот на автоматизирана обработка на податоците 
со електронски сметач при задолжителна примена на про-
ектот за единствена примена на автоматизирана обработ-
ка на податоците на воената евиденција на воените об-
врзници. 

Член 6 
Во воената евиденција за воениот обврзник се внесу-

ваат следните податоци: матичен број на граѓанинот, пре-
зиме, име на еден од родителите и име, датум, место на 
раѓање, општина, републичка и покраина; народност, со-
цијално потекло, група податоци за домувањето, занима-
њето и школската подготовка, работниот однос, регрути-
рањето, служењето на воениот рок, служењето во резер-
вниот состав, учество во војна, воените школи и курсеви, 
произведување и унапредувањето, загубувањето на чинот 
- класата, одликувањата, судските казни, престојот во 
странство, оценка и др. 

Член 7 
Податоците за воениот обврзник што завршил школа 

за внатрешни работи во траење од најмалку две години и 
поминал на работите за милиционери најмалку две годи-
ни се воведуваат во воената евиденција на воените об-
врзници врз основа на свидетелство или диплома на шко-
ла за внатрешни работи и потврда од надлежниот орган 
за внатрешни работи за времето поминато на работите за 
милиционери. 

На лицето од став 1 на овој член надлежниот оп-
штински орган на управата му издава воена книшка во ко-
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ја го запишува начинот на кој е регулирана обврска за 
служење на воениот рок и военоевиденционата специјал-
ност за служба во вооружените сили на СФРЈ, 

Член 8 
Воениот обврзник ги пријавува промените од член 72 

на Законот за воената обврска непосредно да надлежниот 
општински орган кај кога се води во воената евиденција. 
Ако седиштето на тој орган е оддалечено повеќе од десет 
километри од живеалиштето на воениот обврзник, прија-
ва за промените може да се поднесе по пошта, освен прија-
вите за исчезнување на воената книшка и враќањето од от-
служување на воениот рок односно од доброволна воена 
обука за жени. 

Лицето од став 1 на овој член е должно на барање од 
надлежниот општински орган на кого му ја пријавува про-
менаата да му поднесе на увид соодветен доказ (уверение, 
потврда и ел.), за настанатата промена, освен доказите за 
фактите за кои тој орган води службена евиденција. 

Член 9 
На воените обврзници им се издава воена книшка, и 

тоа: 
1) на воените обврзници - мажи при, нивното воведу-

вање во воената евиденција; 
2) на воените обврзници - жени што ќе се пријават за 

доброволна воена обука, при упатувањето на таа обука; 
3) на воените обврзници - жени, при соопштувањето 

на воениот распоред во резервните вооружени сили на 
СФРЈ. 

Член 10 
Во воената книшка се запишуваат следните податоци 

на имателите на книшки, и тоа: презиме, име на еден ро-
дител, и име; матичен број; датум на раѓање; место, оп-
штина, република и покраина чин односно класа и општи-
на во која се води во воената евиденција; оцената на спо-
собноста за воена служба, родот-службата; за военоеви-
денционата специјалност, службата во резервниот состав 
во вооружените сили; служењето на воениот рок односно 
регулирањето на обврската за служење на воениот рок на 
друг начин; бројот на воената пошта, единицата или уста-
новата на територијалната одбрана во која имателот на 
книшка се наоѓа на воена служба; произведувањето или 
унапредувањето во чин односно класа; промената на 
живеалиштето и престанувањето на воената обврска. 

Воената книшка ја потпишува овластеното лице на 
органот што книшката ја издал и имателот на. книшката. 

Во посебна рубрика на воената книшка се запишува и 
крвната група на имателот на книшката, што ја заверува 
овластениот лекар на воената или друга здравствена уста-
нова. 

Овластеното лице во воената книшка ги запишува и 
заверува со печат воениот распоред и податоците за обле-
ката, опремата и оружјето што му се издадени на воениот 
обврзник. 

Член 11 
Образецот на воената книшка е отпечатен кон овој 

правилник и е негов составен дел. 

Член 12 
Воениот обврзник кој ќе ја загуби воената книшка 

или на друг начин ќе остане без воена книшка, е должен во 
рок од осум дена од денот на исчезнувањето на книшката 
да го пријави исчезнувањето односно загубувањето на во-
ената книшка до надлежниот општински орган кај кого се 
води во воената евиденција. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во-
ениот обврзник или питомец на воена школа кој ќе ја изгу-
би воената книшка или на друг начин ќе остане без воена 
книшка за време на задолжителната воена служба, исчез-
нувањето на воената книшка го пријавува кај воената еди-
ница односно воената установа во која се наоѓа. За загубу-
вањето односно исчезнувањето на воената книшка воена-
та единица односно воената установа го известува над-
лежниот општински орган каЈ кого тоа лице се води во 
воената евиденција. 

Надлежниот општински орган кај кого воениот об-
врзник се води во воената евиденција ќе му издаде на вое-
ниот обврзник нова воена книшка, по огласувањето на ис-
чезнатата воена книшка како неважечка. 

Член 13 
Воената книшка се заменува во следните случаи: 
1) кога ќе дотрае или ќе стане неупотреблива поради 

оштетување; 
2) кога во неа нема слободни рубрики за запишување 

на нови податоци или промени; 
3) кога на нејзиниот имател, поради повреда, хируш-

ки зафат или други промени на главата, битно му е изме-
нет изгледот на лицето. 

Член 14 
Надлежниот орган на општествено-политичката за-

едница на кого воениот обврзник му ја предал воената 
книшка поради заминување во странство, на тој воен об-
врзник му издава уверение за тоа дали ја регулирал об-
врската за служење на воениот рок. 

Член 15 
Воениот обврзник кој ќе стане активен помлад офи-

цер, активен офицер или активен воен службеник воената 
книшка ќ ја предава на воената единица, односно устано-
ва во која му е соопштено произведувањето во чин акти-
вен помлад офицер, офицер или активен воен службеник. 
Таа единица односно установа му ја доставува воената 
книшка во рок од 15 дена, на надлежниот општински ор-
ган кој тоа лице го води во воената евиденција, со известу-
вање за произведувањето. 

Член 16 
Воениот обврзник на кого ќе му престане воената об-

врска ја задржува воената книшка заради докажување на-
престанувањето на воената обврска. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во-
ениот обврзник на кого ќе му престане воената обврска 
поради престанувањето на државјанството на СФРЈ, му ја 
враќа воената книшка на надлежниот општински орган, 
во рок од 15 дена од денот на добивањето на правосилно-
то решение, а на негово барање му се издава уверение за 
регулирање на обврската за служење на воениот рок од-
носно за извршување на друга воена обврска. 

Воената книшка на умрен воен обврзник односно на 
прогласен умрен ја задржува неговото семејство. 

III. ПОВИКУВАЊЕ НА РЕГРУТИ И ЛИЦА ВО РЕЗЕР-
ВНИОТ СОСТАВ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА 

ВОЕНАТА ОБВРСКА 

Член 17 
Надлежниот општински орган за водење на воената 

евиденција го повикува регрутот односно лицето во резер-
вниот состав, во смисла на член 65 од Законот за воената 
обврска, заради вршење на воената обврска. 

Со поединечен позив се повикува регрутот заради 
служење на воениот рок, а лицето во рез<ервниот состав-за-
ради воена вежба или друга форма на воено стручна обу-
ка. Со поединачен или општ позив односно со поединечен 
и општ позив се повикува регрут и лице во резервниот со-
став заради вршење на други должности по основ на во-
ената обврска. 

Поединечниот позив му се доставува на воениот об-
врзник во писмена форма и ги содржи податоците опреде-
лени со сојузниот закон со кој е уредена управната постап-
ка. 

Општ позив може да се упати преку радиото, печа-
тот, телевизијата, плакати или други средства за јавно из-
вестување. 

Член 18 
Поединечниот позив на воениот обврзник, заради 

вршење на должноста во врска со вршењето на воената 
обврска, освен позивот за мобилизација или пробна моби-
лизација, му се доставува на начинот уреден со сојузниот 
закон со КОЈ се уредува управната постапка. 
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Член 19 
Ако лицето повикано со поединечен позив, поради 

болес или некоја друга оправдана причина, е спречено да 
дојде на местото и во времето што се определени со пози-
вот во врска со вршењето на воената обврска, должно е 
веднаш по приемот на позивот за тоа да го извести над-
лежниот орган што го издал позивот, а ако причината за 
спреченоста настанала подоцна - веднаш по узнавањето 
за таа причина. 

Член 20 
Лицето кое поднесло барање за отпуст од државјан-

ство на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија не се повикува на воена служба додека не се донесе ре-
шение по тоа барање, освен ако се упатува на служење на 
воениот рок регрут кој во истата календарска година на-
полнува 27 години живот. 

Лицето кое по одобрение привремено престојува во 
странство не се повикува на воена служба до истекот на 
одобрениот престој, а лицето кое постојано престојува во 
странство - додека престојува во странство. 

IV. РЕГРУТНА ОБВРСКА 
1. Лекарски и други прегледи и психолошки испитувања на 

регрутите и регрутирање 

Член 21 
Заради утврдување на способноста за воена служба, 

регрутите, пред регрутирањето, се упатуваат на лекарски 
и други прегледи и психолошки испитувања, што се 
вршат според посебни прописи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
лекарски и други прегледи и психолошки испитувања се 
упатуваат и регрути кои веќе се регрутирани, ако заболеле 
или бараат да бидат повторно прегледани заради оценува-
ње на нивната способност за воена служба. 

Член 22 
Надлежниот општински орган ги повикува и упатува 

регрутите на лекарски и други прегледи и психолошки ис-
питувања и регрутирање, во согласност со планот на овие 
прегледи и со планот за регрутирање. 

Регрутот кој од привремен престој во странство ќе се 
врати во земјата и ќе му се пријави на надлежниот оп-
штински орган заради регрутирање, се упатува на регру-
тирање во рок од петнаесет дена од денот на пријавување-
то. 

Питомец на воена школа за активни помлади офици-
ри, офицери или воени службеници, како и ученик на шко-
ла за внатрешни работи, не се повикува на лекарски и дру-
ги прегледи и психолошки испитувања и регрутирање, ос-
вен ако по престанувањето на тоа својство е должен да го 
служи воениот рок. 

На лекарски и други прегледи и психолошки испиту-
вања не се повикуваат регрути што боледуваат од неизле-
чива болест или имаат телесни мани или недостаток што 
со лекување не можат да се подобрат (слепило на обете 
очи, душевна заостанатост од појак степен, потешки ду-
шевни заболувања, одземеност на половина од телото или 
одделни екстремитети, немање на еден екстремитет и 
слични недостатоци што ги прават очигледно неспособни 
за воена служба). 

За регрутите од став 4 на овој член здравствената 
способност за воена служба се утврдува врз основа на по-
стојната медицинска документација со која располагаат 
или која може да се прибави. 

Член 23 
Одлука за ревизиони прегледи на одделни лица од 

член 9 ст. 1 и 2 на Законот за воената обврска донесува 
старешината на организационата единица на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана во чиј делокруг се рабо-
тите на воената обврска. 

Старешината од став 1 на овој член одлуката за реви-
зиони прегледи на одделни лица му ја доставува на над-
лежниот орган во републиката односно на надлежниот ор-
ган во автономната покрајина. 

Ревизионите прегледи на лицата од член 9 ст. 1 и 2 на 
Законот за воената обврска ги вршат воените здравствени 
установи што ќе ги определи СОЈУЗНИОТ секретар за народ-
на одбрана. 

Оцена за способноста за воена служба на лицата за 
кои е определен ревизионен преглед дава надлежната рег-
рутна комисија. 

2. Регрутирање 

Член 24 
Регрутните комисии се формираат во согласност со 

одредбите на член 16 од Законот за воената обврска. 
На барање од надлежниот орган во републиката од-

носно од надлежниот орган во автономната покраина, 
надлежниот воен орган определува потребен број активни 
офицери по правило, од чинот капетан I класа или пови-
сок чин, кои ги вршат работите или се запознаени со рабо-
тите за пополнување на вооружените сили и предлага вое-
но лице за претседател на регрутната комисија. 

Членот на регрутната комисија - лекар се определува 
од резервниот состав, и тоа првенствено од составот на 
резервни офицери, а може да биде и активно воено лице 
кого на барање од надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина, ќе го определи над-
лежниот воен орган. 

Регрутните комисии го имаат во својот назив името 
на надлежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина што ги формирал, а ако тој орган форми-
рал повеќе комисии за својата територија, на секоја коми-
сија и го определува редниот број. 

Надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина определува која од регрутните комисии 
ќе работи постојано (во натамошниот текст: постојана 
регрутна комисија). 

Член 25 
Регрутната комисија, заради навремени подготовки 

пред почетокот на работата, се запознава со планот за рег-
рутирање на територијата на општината, врши увид во 
регрутната документација, евиденција за регрутите и во 
медицинската документација и се запознава со пропиша-
ните обрасци и со военоевиденционите документи. 

Член 26 
На денот на регрутирањето, регрутната комисија мо-

ра да има на располагање: 
1) план за регрутирање и пополнување примен од 

надлежниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина и план на регрутирање и пополнувањето на 
општината за која се врши регрутирањето; 

2) матична книга (регистар на матичната картотека) 
за регрутите воведени во воената евиденција; 

3) матични и единечни картони за регрутите што се 
регрутираат; 

4) медицинска документација неопходна за оценува-
ње на здравствената способност на регрутите за воена 
служба; 

5) податоците од член 70 на Законот за воената об-
врска за регрутите што би требало да се регрутираат во 
специјалност определени со друг пропис. 

Член 27 
Надлежниот општински орган ги повикува на регру-

тирање регрутите кои се водат во воената евиденција на 
односната општина и кои во текуштата календарска годи-
на наполнуваат осумнаесет години живот, како и регрути-
те од постари години кои порано не се регрутирани од кои 
и да е причини и се огласени како привремено неспособни, 
а рокот на привремената неспособност им истекува во те-
куштата година. 

Член 28 
Регрутната комисија во време на редовното регрути-

рање ги врши и следните работи: 
1) ја оценува способноста за воена служба на регрути-

те кои порано се регрутирани и оценети како способни 
или како ограничено способни за воена служба, а кои ќе 
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изјават дека настанала промена на нивната здравствена 
состојба и ќе побараат да бидат повторно прегледани за-
ради оценување на нивната способност за воена служба; 

2) врши измена на родот односно службата на регру-
тите односно на лицата во резервниот состав поради по-
требата на вооружените сили, промената на здравстената 
состојба и дополнително стекнатата подготовка или про-
мена на занимањето; 

3) дава оцена за способноста на лицето во резервниот 
состав кај кое настанала, во смисла на член 55 од Законот 
за воената обврска, промена на здравствената состојба 
што е од влијание врз неговата способност за воена 
служба. 

Член 29 
Регрутната комисија ги регрутира регрутите врз ос-

нова на наодот од претходно извршените лекарски и дру-
ги прегледи и психолошки испитувања, мерилата за оце-
нување на здравствената способност на воените обврзни-
ци за воена служба, наредбите и планот за регрутирање, 
условите пропишани за определување на родовите и 
службите во кои регрутите ќе го служат воениот рок и од 
други прописи со кои се уредува регрутирањето. 

Регрутната комисија може да ја уважи желбата на 
регрутот изјавена на регрутирањето во поглед на опреде-
лувањето на родот односно службата во која ќе го служи 
воениот рок, ако тоа е во согласност со мерилата за оцену-
вање на здравствената способност на воените обврзници 
за воена служба, со условите за определување на родовите 
и службите во кои регрутот ќе го служи воениот рок и со 
планот за пополнување на Југословенската народна арми-
ја-

Член 30 
Регрутната комисија ги регрутира регрутите, по пра-

вило, во нивно присуство. 
По исклучок од одредбите на став 1 од овој член рег-

рутната комисија може да регрутира регрути без нивно 
присуство во поединечни случаи, кога врз основа на меди-
цинска и друга документација не би било целесообразно 
регрутот да присуствува на регрутирањето. 

Член 31 
Оцената неспособен за воена служба регрутната ко-

мисија ја дава само врз основа на лекарски прегледи и на 
други прегледи и психолошки испитувања во воена здрав-
ствена установа што ќе ја определи сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 32 
Регрутирањето на регрутите предвидени за специјал-

ностите што ги пропишал сојузниот секретар за народна 
одбрана во смисла на член 18 став 3 од Законот за воената 
обврска, регрутната комисија го врши врз основа на ле-
карски и други прегледи и психолошки испитувања из-
вршени во воена здравствена установа што ќе ја определи 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 33 
Регрутот кој е оценет како привремено неспособен за 

воена служба подлежи согласно со член 20 од Законот за 
воената обврска, на повторно регрутирање во времето 
што ќе го определи регрутната комисија. 

Член 34 
Регрутот кого регрутната комисија го оценила како 

привремено неспособен за воена служба подолго од една 
година, а кој ќе побара да биде повикан заради повторо 
оценување на способноста пред истекот на времето за 
привремена неспособност, може да биде повикан заради 
оценување на способноста за воена служба при првото на-
редно регрутирање. 

V. УПАТУВАЊЕ НА РЕГРУТИТЕ НА СЛУЖЕЊЕ НА 
ВОЕНИОТ РОК 

Член 35 
Регрутите се упатуваат на служење на воениот рок 

врз основа на наредбата на сојузниот секретар за народна 
одбрана и на планот за пополнување на Југословенската 
народна армија со регрути. 

Ако регрутот кому му е прекинато служењето на вое-
ниот рок поради привремена неспособност за воена 
служба (член 32 став 1 од Законот за воената обврска) на 
повторното регрутирање ќе биде оценет како способен 
или органичено способен за воена служба пред истекот на 
календарската година во која наполнува 27 години живот, 
се упатува на дослужување на воениот рок, по можност во 
единица од ист род, односно служба во која порано го 
служел воениот рок. 

Член 36 
На лицето на кое, како питомец на воена школа му е 

прекинато школувањето по кој и да е основ, воената шко-
ла му издава уверение за времето поминато во воената 
школа, а за неговото отпуштање од воената школа го из-
вестува надлежниот општински орган во рок од петнаесет 
дена од денот на отпуштањето. 

Лицето од став 1 на овој член, што ја регулирало об-
врската за служење на воениот рок во смисла на одредба-
та на член 38 став 1 од Законот за воената обврска, над-
лежниот општински орган со решение го преведува во ре-
зервниот состав. 

Лицето од став 1 на овој член, што не ја регулирало 
обврската за служење на воениот рок во смисла на одред-
бата на член 38 став 2 од Законот за воената обврска, може 
да биде упатено на служење односно дослужување на вое-
ниот рок веднаш по прекинувањето на школувањето во 
воената школа ако е способно или ограничено способно за 
воена служба и ако наполнилно осумнаесет години живот. 

Лицето од став 3 на овој член се упатува на служење 
односно на дослужување на воениот рок во воена единица 
односно установа што ќе ја определи надлежниот воен ор-
ган на чија територија се наоѓа воената школа. 

Воената школа го известува општинскиот орган над-
лежен за водење на воената евиденција за упатување на 
служење односно на дослужување на воениот рок на лица-
та од став 3 на овој член, во рок од 15 дена од денот на 
упатувањето. 

На регрутот кој по прекинувањето на школувањето 
во воената школа се упатува на служење односно на до-
служување на воениот рок му се определува, по правило, 
родот односно службата што е во согласност со неговото 
школување во воената школа, ако на школувањето поми-
нал подолго од шест месеци. 

Член 37 
За упатување на служење на воениот рок на регрути-

те од член 27 на Законот за воената обврска решава старе-
шината на организациската единица на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана во чиј делокруг се работите на 
воената обврска. 

VI. ИЗБОР НА ПИТОМЦИ ЗА ШКОЛИ НА РЕЗЕРВНИ 
ОФИЦЕРИ 

Член 38 
Регрут што има средна, виша или висока школска 

подготовка може да биде избран за питомец за школа на 
резервни офицери. 

По исклучок, ако тоа го бараат потребите за попол-
нување на вооружените сили и ако на територијата на оп-
штината нема доволно регрути со школската подготовка 
од став 1 на овој член, за питомец за школи за резервни 
офицери може да биде изабран и регрут кој има завршено 
основно училиште. 

Регрутот од ст. 1 и 2 на овој член може да биде из-
бран за питомец на школа за резервни офицери ако не е 
правосилно осудуван за кривично дело против основните 
на социјалистичкото самоуправно општествено уредува-
ње и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Репуб-
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лика Југославија или за кривично дело сторено од корис-
тољубие или од други нечесни мотиви или за некое друго 
кривично дело - безусловно на казна затвор, или ако не е 
казнет за прекршок поради тешки повреди на јавниот ред 
или морал и ако против него "не се води кривична постап-
ка за кривично дело за кое се гони по службена должност. 

Член 39 
Војник кому до крајот на служењето на воените рок 

му преостанале најмалку девет месеци може да биде из-
бран за питомец на школа за резервни офицери и упатен 
на натамошно служење на воениот рок во таа школа под 
условите пропишани за избор на регрути за питомци на 
школа за резервни офицери (член 26 став 3 од Законот за 
воената обврска и член 38 од овој правилник). 

Член 40 
При изборот за питомци на школа за резервни офице-

ри првенство имаат регрутите - студенти на факултетот 
за општонародна одбрана, регрутите - воени стипендис-
ти, регрутите што со подобар успех завршиле соодветна 
школа и регрутите што се помлади. 

На регрутите што ќе бидат избрани за питомци на 
школи за резервни офицери ќе им се определи родот од-
носно службата според сродноста на нивната школска 
подготовка со соодветен род односно служба и зависно од 
нивната способност за воена служба, во смисла на пропи-
сите за условите за определување на регрутите во родови 
и служби. 

Член 41 
Надлежниот општински орган, во смисла на член 26 

став 2 од Законот за воената обврска, предлогот за избор 
на питомци школи за резервни офицери го доставува нај-
доцна три месеци пред упатувањето во школата за резер-
вни офицери. 

Член 42 
Предлогот за упатување на војници на натамошно 

служење на воениот рок во школа на резервни офицери во 
смисла на член 26 став 3 од Законот за воената обврска, по 
редовен пат го доставува командантот на полкот, нему ра-
мен или повисок, старешина, до надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина, во органи-
зацијата единица на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, заедно со своето мислење и со мислењето на над-
лежниот општински орган за војникот и за потребите од 
резервни старешински кадри до определен род односно 
служба. 

Надлежната организациска единица на Сојузниот 
секретаријат за народ одбрана формира комисија која до-
несува одлука за избор на предложените војници за пи-
томци за школите за резервни офицери. 

Комисијата за избор го известува старешината на во-
ената единица односно на установата кој го поднесел 
предлогот, школата за резервни офицери во која се упату-
ва војникот на натамошно служење на воениот рок и над-
лежниот орган во републиката односно во автономната 
покраина кој го известува надлежниот општински орган 
што војникот го води во воената евиденција. 

Член 43 
Питомец на школа за резервни офицери кој не ќе го 

заврши со успех првиот дел од школувањето, се отпушта 
од школувањето и се упатува на натамошно служење на 
воениот рок во соодветна воена единица односно воена ус-
танова според распоредот на надлежниот воен орган на 
чија територија се наоѓа школата. 

Питомец на школа за резервни офицери кој со успех 
не ќе го заврши вториот дел од школувањето во воената 
единица односно во воената установа, по истекот на вое-
ниот рок, воената единица односно воената установа го 
отпушта од Југословенската народна армија во чин на ре-
зервен помлад офицер што го стекнал во текот на школу-
вањето, за што го известува општинскиот орган што го 
води во воената евиденција. 

Член 44 
Питомец на школа за резервни офицери кој е отпуш-

тен од школување како привремено неспособен или неспо-
собен за воена служба, се отпушта од Југословенската на-
родна армија и се брише од евиденцијата за питомци на 
школите за резервни офицери. На тоа лице, при отпушта-
њето од школувањето, во воената книшка му се запишува 
датумот на отпуштањето од Југословенската народна ар-
мија и основот по кој е отпуштен. 

VII. ОДЛАГАЊЕ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК 

Член 45 
Служењето на воениот рок, во смисла на член 31 од 

Законот за воената обврска, може да се одложи на барање 
од регрутот: 

1) ако неговото присуство е неопходно за да се реши 
станбеното прашање на неговото домаќинство во времето 
за кое бара одлагање на служењето на воениот рок; 

2) ако поради потешка болест или потешка повреда 
не успеал да заврши средно училиште до крајот на кален-
дарската година во коЈа наполнува 21 година живот; 

3) ако од странство се вратил во земјата заради 
служење на воениот рок, а не е во можност семејството да 
го згрижи до денот определен за упатување во Југословен-
ската народна армија; 

4) ако во неговото семејно домаќинство нема друг 
член способен за стопанисување, а е неопходно да изврши 
неодложни земјоделски работи, кои без неговото присус-
тво не можат да се извршат без значителна штета за дома-
кинството; 

5) ако до завршувањето на висока или виша школа 
му останало најмногу една година; 

6) ако е примен во работен однос на неопределено 
време, а поради упатување на служење на воениот рок не е 
во можност да се јави на работа во времето што му е опре-
делено; 

7) ако засновал работен однос во својство на при-
правник - до завршувањето на приправнчкиот стаж; 

8) ако во заедничкото домаќинство има само членови 
на домаќинството на кои за секојдневните животни потре-
би им е неопходна помош и нега од друго лице; 

9) ако е определен за член на репрезентација на СФРЈ 
заради учество на европско или светско натпреварување 
или на олимписки игри. 

Барањето за одлагање на служењето на воениот рок 
поради причината од точка 9 на овој член поднесува рег-
рутот и Сојузот за физичка култура на Југославија. 

Член 46 
Барањето за одлагање на служењето на воениот од-

носно на дослужувањето на воениот рок му се поднесува 
на надлежниот општински орган. 

Решението со кое се усвојува барањето за одлагање 
на служењето на воениот рок содржи, покрај другото, ден, 
месец и година до кога се одлага служењето на воениот 
рок. 

Член 47 
Подносителот на барањето за одлагање на служење-

то на воениот рок односно на дослужувањето на воениот 
рок. 

Член 47 
Подносителот на барањето за одлагање на служење-

то на воениот рок односно на дослужувањето на воениот 
рок не се упатува на служење на воениот рок додека не се 
донесе решение за тоа барање, освен ако подносителот на 
барањето во таа календарска година наполнува 27 години 
живот. 

VIII. ПРЕКИНУВАЊЕ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИ-
ОТ РОК 

Член 48 
Одлуката за прекинување на служењето на воениот 

рок се донесува во форма на решение и се запишува во во-
ената книшка и другите военоевидснциони документи. 
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Член 49 
Во решението за прекинување на служењето на вое-

ниот рок се запишува датумот на почеткот и датумот на 
прекинувањето на служењето на воениот рок. 

Член 50 
За прекинување на служењето на воениот рок, во 

смисла на член 33 од Законот за воената обврска, војникот 
поднесува барање до надлежниот воен старешина. Кон ба-
рањето се прилагаат: 

1) потврда од надлежниот општински орган дека се-
мејството на војникот поради елементарна непогода е до-' 
ведено во тешка пложба - ако прекинувањето на служење-
то на воениот рок го бара поради последици предизвика-
ни од елементарна непогода; 

2) потврда од надлежната здравствена установа за 
тешка болест во семејството на војникот односно извод од 
матичната книга на умрените за смрт во семејството на 
војникот, како и мислење на надлежниот општински орган 
дека поради тоа семејството на војникот е доведено во 
тешка положба - ако прекинувањето на служењето на во-
ениот рок се бара поради тешката положба на семејството 
предизвикано од тие причини. 

Член 51 
Ако во текот на служењето на воениот рок врз осно-

вана наодот, оцената и мислењето на надлежната военоле-
карска комисија се оцени дека војникот е привремено не-
способен за воена служба, воената единица односно уста-
нова донесува решение за прекинување на служењето на 
воениот рок и го запишува во неговиот единечен ќарон и 
воената книшка основот и датумот на пекинувањето на 
служењето на воениот рок и го отпушта од воената едини-
ца односно установа. 

Регрутот од став 1 на овој член кој на повторното 
регрутирање ќе биде оценет како способен или ограничено 
способен, за воена служба пред истекот на календарската 
година во која наполнува 27 години живот, а кој не ја регу-
лирал обврската за служење на воениот рок во смисла на 
член 36 од Законот за воената обврска, ќе се упати на до-
служување на преостанатиот дел од воениот рок во едини-
ца од ист род односно служба во која порано го служел во-
ениот рок, освен регрутите кои пред прекинувањето на 
служењето на воениот рок поради привремена неспособ-
ност воениот рок го служеле во гранични, падобранско-де-
сантни или извидувачки единици, гарда или воена полици-
ја. На тие регрути ќе им се определи друг род односно 
служба во согласност со школската и стручната подготов-
ка и со завршената воена обука во единица од родот од-
носно од службата во која порано служеле воен рок. 

Член 52 
На војник на кој по вторпат треба да му се прекине 

служењето на воениот рок поради привремена неспособ-
ност и кој поради тоа се преведува во резервен состав во 
смисла на член 34 од Законот за воената обврска, над-
лежната военолекраска комисија му дава оцена за привре-
мена неспособност за воена служба, и тоа го запишува во 
неговата здравствена книшка, а воената единица односно 
установа донесува решение за прекинување на служењето 
на воениот рок и во неговите евиденциони документи ги 
запишува военоевиденционата специјалност и должност 
што ја вршел во Југословенската народна армија, како и 
основот и датумот на отпуштањето од Југословенската 
народна армија. 

Лицето од став 1 на овој член кое, во смисла на член 
34 од Законот за воената обврска, е преведено во резервни-
от состав, кога ќе истекне времето на привремената неспо-
собност за воена служба поради коЈа му е прекинато 
служењето на воениот рок, ќе се упати кај надлежната рег-
рутна комисија заради оценување на способноста за 
служба во резервниот состав. 

Член 53 
За прекинувањето на служењето на воениот рок на 

војникот од член 33 став 2 на Законот за воената обврска 
решава началникот на генералштабот на ЈНА. 

IX. ОТПУШТАЊЕ НА ВОЈНИК ОД ЈУГОСЛОВЕНСКА-
ТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 54 
Војник кој го отслужил воениот рок односно кому му 

е прекинато служењето на воениот рок го отпушта од Ју-
гословенската народна армија воената единица односно 
вената установа во која се наоѓа на денот на отслужување-
то на воениот рок односно на прекинувањето на служење-
то на воениот рок. 

На војник при отпуштањето од Југословенската на-
родна армија му се врачуваат воената и здравствената 
книшка, во кои се запишуваат основот и датумот на от-
пуштањето од Југословенската народна армија. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и 
на питомец на воена школа кому му е прекинато школува-
њето во воена школа, ако до прекинувањето на школува-
њето ја регулирал обврската за служење на воениот рок. 

X. СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ 

Член 55 
На лицата во резервен состав во воена вежба им се 

признава и времето што под условите од член 50 ст. 3, 5 и 
6 на Законот за воената обврска, ќе го поминат на курсеви 
и на други форми на военостручна обука што се изведува 
во организациите на Сојузот на радиоаматерите, возду-
хопловниот сојуз, веслачкиот сојуз, стрелачкиот сојуз, со-
јузот на извидниците, Сојузот за телесно воспитување 
„Партизан", планирскиот сојуз, скијачкиот сојуз, сојузот 
за подводни активности, едриличарскиот сојуз, пливачки-
от сојуз, сојузот на мотонаутичарите и службите за спасу-
вање. 

Член 56 
За извршувањето на военостручна обука на резервни-

те официри и резервните воени службеници од официрски 
ранг, се поднесува извештај кој содржи име и презиме и 
времето кое им е признато како воена вежба. 

За лицата во резервен состав што се повикуваат на 
воена вежба, курсеви и на друга военостручна обука во 
единиците на милицијата, во смисла на член 51 од Зако-
нот, се поднесува извештај кој содржи име и презиме на 
лицата што се наоѓаат на воена вежба и колку време поми-
нале на воена вежба, заради внесување во воената евиден-
ција. 

Член 57 
Лицето кое е преведено во резервен состав по одред-

бите на член 20 став 5 и член 34 од Законот за воената об-
врска, по истекот на времето за кое е оценето како привре-
мено неспособно за воена служба се упатува на лекарски и 
други прегледи и на психолошки испитувања заради оце-
на на способноста за воена служба. 

Член 58 
Лицето во резервен состав кај кое настанала промена 

на здравствената состојба во смисла на член 55 ст. 1 и 2 од 
Законот за воената обврска, се упатува на лекарски и дру-
ги прегледи и на испитувања во воена здравствена устано-
ва што ќе ја определи сојузниот секретар за народна од-
брана, во смисла на член 18 став 3 од Законот за воената 
обврска. 

Член 59 
Оценувањето на способноста и измената на родот од-

носно на службата на лицето од член 58 на овој правилник 
ги врши надлежната регрутна комисија,која на лицето во 
резервен состав во согласност со неговата здравствена 
состојба, му дава една од следните оцени: 

1) способен за воена служба; 
2) ограничено способен за воена служба; 
3) привремено неспособен за воена служба; 
4) неспособен за воена служба. 
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Член 60 
Оцена за неспособноста на лицето во резервен состав 

за воена служба, регрутната комисија може да даде само 
врз основа на лекарски и други прегледи и на психолошки 
испитувања во воена здравствена установа што ќе ја опре-
дели сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 61 
Лицата во резервен состав се повикуваат во Југосло-

венската народна армија или во територијалната одбрана 
заради вршење на воена бежба или извршување на други 
доложности по основ на воена обврска, врз основа на ба-
рање од надлежниот воен старешина. 

Единицата односно установата на Југословенската 
народна армија или на територијалната одбрана, барање-
то од став 1 на овој член му го доставува на надлежниот 
орган за водење на воената евиденција така што овој ор-
ган да го прими најдоцна четириесет и пет дена пред де-
нот определен за јавување на лицето во резервниот состав 
на единицата односно на установата во вооружените сили 
на СФРЈ. 

XI. ОДЛАГАЊЕ НА ВОЕНА ВЕЖБА 

Член 62 
Воената вежба се одлага под условите пропишани со-

одредбите начлен 53 од Законот за воената обврска на ба-
рање кое, лице во резервниот состав, го поднесува до над-
лежниот општински орган. Кон барањето се прилага: 

1) уверение од надлежната здравствена установа, со 
мислење за способноста на лицето во резервниот состав за 
воена вежба - ако одлагањето на воената вежба се бара по-
ради болест на тоа лице; 

* 2) писмен доказ од школата дека со заминувањето на 
воена вежба, во времето за кое е повикано, лицето во ре-
зервниот состав било спречено да ги положи испитите, ко-
локвиумите или вежбите што се од влијание врз завршува-
њето на школската година - ако одлагањето на воената 
вежба се бара поради тоа што лицето во резервниот сос-
тав се наоѓа на школување; 

3) лекарски наод за тешка болест или извод од матич-
ната книга на умернитс односно доказ за последиците 
предизвикани Од елементарна непогода - ако одлагањето 
на воената вежба се бара поради смрт во семејството или 
домаќинството или поради тешка болест на член на дома-
ќинството, или поради штета предизвикана од елементар-
на непогода, поради што домаќинстовто на лицето во ре-
зервниот состав повикано на воена вежба би било доведе-
но во тешка материјална и друга положба. 

Член 63 
Кон барањето за одлагање на воената вежба поради 

тоа што од домаќинството на повиканото лице во резер-
вниот состав во исто време се пивикани на воена вежба 
двајца или повеќе членови на домаќинството, или некои 
од нив веќе се наоѓаат на воена вежба или на служење на 
воениот рок, не се прилагаат докази туку надлежниот оп-
штински орган по службена должност ги утврдува ти*, 
факти врз основа на евиденцијата за воените обврзници 
повикани на воена служба. 

Член 64 
Ако одлагањето на воената вежба поради неодложни-

те потреби на службата го бара надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница или друг државен орган 
или организација на здружен труд или друга самоуправна 
организација или заедница кај кои е вработено повикано-
то лице во резервниот состав, тие се должни кон барањето 
за одлагање на воената вежба да приложат доказ за посто-
ењето на неодложна потреба на службата поради која се 
бара одлагање на воената вежба. 

Член 65 
Ако одлагање на воената вежба бара земјоделец по-

ради неодложни земјоделски работи, кон барањето се при-
лагаат потребните докази дека во неговото домаќинство 

нема друг член способнек за вршење на тие земјоделски 
работи во време на траењето на воената вежба на која е 
повикан. 

Член бб 
Примерок од решението за одлагање на воената 

вежба надлежниот општински орган веднаш доставува до 
воената единица во која подносителот на барањето има 
воен распоред. 

Член 67 
Надлежниот општински орган нема да ги повика на 

воена вежба лицата во резервен состав од места во кои се 
појавила заразна болест, за што го известува органот што 
го доставил барањето лицето во резервниот состав да се 
повика на воена вежба. 

Податоците за видот и движење на заразната болест 
надлежниот општински орган ги прибавува од надлежни-
от орган на здравствената служба. 

ХИ. ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ВОЕНИ ОБВРЗНИЦИ 
ВО СТРАНСТВО 

Член 68 
Одобрение за патување и престој во странство се ла-

ва по барање на регрут, во согласност со одредбите од 
член 57 на Законот за воената обврска. 

Кон барањето, со кое се бара одобрение за патување, 
и привремен престој на регрутот во странство се прилага 
соодветна документација со која се докажуваат факт и ге 
предвидени во член 57 став 2 од Законот за военага об-
врска. 

Член 69 
Ако регрутот што се наоѓа на привремен престој во 

странство, а на кој му истекува рокот на важењето на 
одобрението за таков престој има намера и понатаму при-
времено да престојува во странство, навремено поднесува 
барање за натамошен привремен престој во странство до 
надлежното дипломатско односно конзларно претстав-
ништво на СФРЈ кај кое се води во воената евиденција. 

Член 70 
За регрутот кој заминува на привремен престој во 

странство, надлежнот општински орган е должен да ги 
внесе во воената евиденција - картонот времето на зами-
нувањето, земјата во која заминува и времето на враќање-
то од привремен престој. 

На регрутот кој заминува во странство на постојан 
или привремен престој подолг од една година, надлежни-
от општински орган му го врачува евиденциониот картон 
пополнет со потребните податоци. 

Член 71 
Регрутот кој отпатувал во странство на постојан или 

привремен престој подолг од една година му се пријавува 
непосредно на надлежното дипломатско односно конзу-
ларно претставништво на СФРЈ и му го предава евиденци-
ониот картон од член 70 став 2 на овој правилник, во кој 
се внесуваат адресата на местото на вработувањето однос-
но на местото на школувањето, и адресата на станот во 
странство, заради воведување во воената евиденција. Ако 
престојувалиштето на регрутот е надвор од местото во 
кое е седиштето на претставништвото, пријавувањето 
може да се изврши по пошта - препорачано. 

Регрутот од став 1 на овој член му ги пријавува на 
надлежното дипломатско односно конзуларно претстав-
ништов на СФРЈ следните податоци: име и презиме, да-
тум и место на раѓањето, адреса на станот во Југославија, 
место на вработувањето во станство и назив на работода-
вецот односно место на школувањето во странство и на-
зив на школата, адреса на станот во странство, кога и од 
каде допатувал во односното место и дали му е одобрен 
постојан или привремен престој во странство. 
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Член 72 
На регрутот од член 70 на овој правилник што му се 

пријавил на дипломатското односно конзуларното пре-
тставништво, тоа претставништвото му издава потврда за 
пријавувањето и воведувањето во воената евиденција. 

Член 73 
Регрутот е должен за време на привремениот или по-

стојаниот престој во странство да ја пријави секоја проме-
на на пријавените и евидентираните податоци од член 71 
на овој правилник. Промената на податоците се пријавува 
со предавање или доставување на картонот до надлежно-
то дипломатско односно конзуларно претставништво на 
СФРЈ предвиден за пријава на настанатите промени, што 
го заверува претставништвото и му го враќа на подноси-
телот, на кого картонот му служи како доказ за пријава на 
промените. 

Член 74 
Ако регрутот од член 70 став 1 на овој правилник се 

отсели на постојан престој или привремен престој подолг 
од една година во друга земја или надвор од подрачјето 
на дипломатското односно конзуларното претставништво 
на СФРЈ кај кое е воведен во воената евиденција, пополне-
та пријава на промените доставува на начинот предвиден 
во член 71 на овој правилник до дипломатското односно 
конзуларното претставништво на СФРЈ надлежно за под-
рачјето на кое се доселил. Дипломатското односно конзу-
ларното претставништво на СФРЈ на кое му е пријавена 
таа промена, должно е да го побара во рок од од 15 дена 
од денот на пријавувањето, евиденциониот картон од дип-
ломатското односно конзуларното претставништво кое 
дотогаш тоа лице го водело во евиденцијата, заради вове-
дување во воената евиденција. 

Член 75 
По истекот на календарската година во кја регрутот 

кој постојано престојува во странство и кој е воведен во 
евиденцијата на регрутите со постојан престој наполнил 
27 години живот, дипломатското односно конзуларното 
претставништво на СФРЈ кај кое е воведен во воената еви-
денција го пренесува неговиот картон од евиденцијата на 
регрутите во евиденцијата на лицата во резервен состав. 

Дипломатското односно конзуларното претставниш-
тво на СФРЈ постапува на начинот пропишан во став 1 на 
овој член и кога регрутот на постојан престој во стран-
ство, кој кај тоа претставништво е воведен во евиденција-
та, ќе го отслужи воениот рок во Југославија. 

На лицето од ст. 1 и 2 на овој член чиј картон е прене-
сен од евиденцијата на регрутите во евиденцијата на лица-
та во резервен состав, дипломатското односно конзулар-
ното претставништво на СФРЈ кое го води во евиденција-
та му издава, на негово барање, уверение дека ја регулира-
ло обврската за служење на воениот рок во смисла на За-
конот за воената обврска. 

Член 76 
Регрутот кому му е издадено одобрение за привремен 

или постојан престој во страснтво не се повикува во земја-
та заради регрутирање и упатување на служење на воени-
от рок додека му трае одобрението. 

Ако регрутот кому му е издадено одобрение за посто-
јан престој во странство и регрутот кој покрај државјан-
ството на СФРЈ има и странско државјанство сака да 
служи воен рок, поднесува молба до дипломатското од-
носно конзуларното претставништво на СФРЈ кај кое е во-
веден во воената евиденција. Дипломатското односно кон-
зуларното претставништво на СФРЈ ја доставува молба-
та, заедно со своето мислење, на решавање до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. За решението по молба-
та се известува подносителот на молбата преку дипломат-
ското односно конзуларното претставништво на СФРЈ на 
кое му ја поднел молбата. 

Член 77 
Согласност за продолжување на престојот на регрут 

во странство од член 58 став 1 на Закон за воената обврска 
дава старешината на организациската единица на Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана во чиј делокруг се 
работите на воената обврска. 

Член 78 
Регрутот на кого му е одобрен постојан престој во 

странство и регрутот кој покрај државјанството на СФРЈ 
има и странско државјанство, а кои ќе се вратат во СФРЈ 
на постојан престој или ќе дојдат на привремен престој 
подолг од една година пред истекот на календарската го-
дина во која наполнуваат 27 години живот, надлежниот 
општински орган на чија територија се наоѓа нивното 
живеалиште или престојувалиште ќе ги повика на регру-
тирање. Ако регрутот на регрутирањето биде оценет како 
способен или ограничено способен за воена служба, над-
лежниот општински орган го упатува на служење на вое-
ниот рок во смисла на член 62 од Законот за воената об-
врска. 

Регрутот од став 1 на овој член кој ќе дојде во СФРЈ 
по истекот на годината во која наполнил 27 години живот, 
а ги извршувал своите регрутни обврски, што се докажува 
со потврда од надлежното дипломатско односно конзу-
ларно претставништво на СФРЈ, надлежниот општински 
орган го повикува и упатува на лекарски преглед заради 
утврдување и оценување на способноста за воена служба. 
Ако тој регрут биде оценет како спосбен или ограничено 
способен за воена служба, со решение од надлежниот оп-
штински органсе преведува во резервниот состав и воведу-
ва во евиденцијата на лицата во резервен состав. 

Член 79 
Дипломатското односно конзуларното претставниш-

тво на СФРЈ во странство престанува да води евиденција 
за воениот обврзник: 

1) кога ќе се отсели на постојан или привремен пре-
стој подолг од една година надвор од подрачјето на тоа 
претставништво; 

2) кога ќе се врати во СФРЈ на постојан престој; 
3) кога ќе му престане воената обврска во смисла на 

член 8 од Законот за воената обврска; 
4) кога ќе умре или биде прогласен за умрен или ис-

чезнат. 

XIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 80 
За жалба против одлука на дипломатско односно 

конзуларно претставништво на СФРЈ во врска во извршу-
вањето на воената обврска на воениот обврзник на при-
времен или постојан престој во странство од член 75 став 
5 на Законот за воената обврска решава началникот на Ге-
нералшабот на ЈНА, 

Член 81 
Одредибте од овој правилник што се однесуваат на 

планирањето на регрутирањето и пополнувањето на воо-
ружените сили, на лекарските и други прегледи и на испи-
тувањето на регрути во работните организации за здрав-
ствена дејност на општествено-политичките заедници, на 
регрутирањето, формирањето и работа на регрутните ко-
мисии и на изборот на питомци за школи на резервни офи-
цери ќе се применуваат од денот на преземањето на рабо-
тите на воената обврска од надлежните органи во репуб-
ликата односно во автономната покраина, во смисла на 
одредбите од член 88 на Законот на воената обврска. 

Член 82 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за вршењето на воената 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/81). 
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ница кај кого се води во воената евиденција (член 71 
став 7 од Законот). 

6. Воениот обврзник кого надлежниот орган ќе го 
повика заради вршење на воената обврска, или на про-
пишаните обврски во врска со вршењето на воената 
служба, е должен да му се јави на определениот орган 
во местото и во времето што се означени во поединеч-
ниот или во општиот позив и со себе да ги понесе пред-
метите и исправите што се определени во позивот 
(член 65 ст. 1 и 2 од Законот). 

7. Регрутот и лицето во резервниот состав се 
должни, во рок од осум дена од денот на настанатата 
промена, да му ги пријават на надлежниот општински 
орган кај кого се воведени во воената евидениција: 
стекнувањето на школски и стручни квалификации, за-
сновањето и престанувањето на работен однос, со на-
значување на органот, организацијава или работодава-
чот кај кого се вработени, видот и местото на професи-
оналната дејност ако се занимаваат со неа, промената 
на станот (новата адреса), промената на живаелиште-
то, враќањето од отслужување на воениот рок и губе-
њето на воената книшка, привремената отсутност од 
живеалиштето подлого од 40 дена, заминувањето во 
странство на постојан престој или на привремен пре-
стој подолг од 40 дена и враќањето од странство од та-
ков престој (член 72 ст. 1 и 2 од Законот). 

Жените-војници обврзници што се водат во вое-
ната евиденција, покрај должноста за пријавување на 
промените од член 72 ст. 1 и 2 од Законот за воената 
обврска, ги пријавуваат и следните промени во својот 
семеен живот, што влијаат чврз вршењето на воената 
обврска: мажење, бременост, развод на бракот, раѓање 
на дете и смрт во семејството (член 72 став 3 од Зако-
нот). 

Регрутите, лицата во резервниот состав и воените 
обврзници - жени кои се водат во воената евиденција, 
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кои се вработени во органите на општествено-поли-
тичките заедници, во организациите на здружен труд и 
во други организации во кои постои лице определено 
да ги врши работите на народната одбрана (воените 
работи), му ги пријавуваат наведените промени на тоа 
лице (член 72 став 4 од Законот). 

8. Регрутот и лицето во резервниот состав му ги 
пријавуваат промените од член 73 став 1 од Законот за 
воената обврска непосредно на надлежниот општински 
орган кај кого се водат во воената евиденција. Пријава-
та за промената може да се поднесе по пошта, освен 
пријавата за враќање од отслужување на воениот рок, 
што се пријавува лично. 

9. Регрутот или лицето во резервниот состав кое 
престојува постојано или привремено подлого од една 
година во странство, е должно да му се пријави на над-
лежното дипломатско претставништво иа СФРЈ зара-
ди воведување во воената евиденција во рокот опреде-
лен со прописите за патните исправи на државјаните 
на СФРЈ (член 60 од Законот). На ист начин постапува 
и регрутот или лицето во резервниот состав кое патува 
во странство на привремен престој подлог од една го-
дина. 

Регрутот или лицето во резервниот состав кое от-
патувало во странство на постојан или привремен пре-
стој подлог од една година, му се пријавува непосред-
но на надлежното југословенско дипломатско односно 
конзуларно претставништво заради воведување во во-
ената евиденција, ако престојува во местото во кое е се-
диштето на претставништвото. Ако престојувалиште-
то на регрутот односно на лицето во резервниот состав 
е надвор од местото во кое е седиштето на дипломат-
ското односно конзуларното претставништво, пријаву-
вање може да се изврши по пошта препорачено. 

10. Лицето кое подлежи на воена обврска во врска 
со извршувањето на воената обврска, под условите оп-
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ределени со посебни прописи, има право на надомест 
на трошоците за превоз со средствата за јавен сообра-
ќај, за сместување и исхрана (член 67 од Законот), а за 
време на воена вежба му припаѓа паричен надомест 
(чл. И, 67 и 68 од Законот). 

11. Воениот обврзник има право на одлагање на 
вршењето на воената служба поради причините и под 
условите што се пропишани со чл. 30, 31 и 53 од Зако-
нот. 
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6 1 9 . 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за заштита од 
јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни мерки при 
користење на нуклеарната енергија („Службен лист на 
СФРЈ'*, бр. 62/84) Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА 
СИСТЕМАТСКО ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНА-

ЦИЈАТА СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 
1. Условите за систематско испитување на контами-

нацијата со радиоактивни материи на воздухот, земјиште-
то, реките, езерата и морињата, на цврстите и течните 
врнежи, на водата за пиење и на човечката и добиточната 
храна заради навремено отстранување на присуството и 
за утврдување на опасности од јонизирачки зрачења, ги 
исполнуваат следните организации на здружен труд: 

1) Заводот за јавно здравство на СР Босна и Херцего-
вина, Сараево; 

2) Републичкиот завод за здравствена заштита на СР 
Македонија, Скопје; 

3) Институтот „Јожеф Штефан", Љубљана; 
4) Заводот за заштита при работа на СР Словенија, 

Љубл>ана; 
5) Институтот за медицина на трудот и радиолошка 

заштита „д-р Драгомир Карајови^*, Белград; 
6) Институтот * линеарни науки „Борис Кидрич** 

Винча, Белград; 
7) Институтот ш медицински истражувања и медици-

на на трудот, Загреб, 
8) Институтот „Руѓер Бошковиќ", Загреб; 
9) Зводот за здравствена заштита и медицински ис-

тражувања, Титоград; 
10) Институтот за физика при Природноматематич-

киот факултет, Нови Сад. 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-240/85 
24 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, е. р. 

I I 



Петок, 18 јули 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1217 

620. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство донесува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ВНАТРАШНИОТ ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен про-
мет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број 

[ Назив на 
средството број Назив на производителот 

Дозволата за промет ја издал 
Сојузниот комитет за земјодел-

ство, со решение број 

Бројот на решени-
е т о н а СОЈУЗНИОТ 
комитет за земјо-
делство за преста-
нување на важење-

то на дозволата 

1 2 , 3 4 5 

1 АСЕ1ХЖ (В) 1798 СЉа-Се18У АО, Ваѕе1, кого во 
Југославија го застапува „Сот-
тегсе", ТОЗД Репродукциски 
материјал - Љубљана 

2458/1 од 1 април 1982 год. 2201/2 од 11 април 
1986 година 

2 А1ХЖ \УР-75 НоесНѕ1 АО, РгапкЃиП/М, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну, унутрашњу 
трговину и производњу „Југо-
хемија", ООУР „Хемија" - Бел-
град 

696/1 од 25 јануари 1979 година 2013/1 од 10 март 
1986 година 

3 АМЕШЅАК Ноесћз* АО, РгапкиЛ/М кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну, унутрашњу 
трговину и производњу „Југо-
хемија", ООУР „Хемија" Бел-
град. 

774/1 од 29 јануари 1979 година 2012/1 од 10 март 
1986 година 

4 ВАЅА1.Ш ВАЅР, ИлиНшрзћаГеп/Кћ, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну трговину и за-
ступање иностраних фирми 
„Прогрес", ООУР „Хемотекс", 
1У Робна дирекција ВАЅР -
Белград 

6217/2 од 25 декември 1975 го-
дина 

5805/2 од 9 окот-
мври 1985 година 

5 ВКАМОКАК Товарна душика - Руше 398/1 од 17 јануари 1978 година 2010/1 од 10 март 
1986 година 

6 ВКАЅЅ1С01, Ноесћв* АО, РгапкГиП/М, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну, унутрашњу 
трговину и производњу „Југо-
хемија", ООУР „ХемиЈа" - Бел-
град 

485/1 од 23 јануари 1974 година 1787/1 од 28 фев-
руари 1986 година 

7 ВШЕМА Сћепне и ш АО, Уга, кого во 
Југославија го застапува Товар-
на душика - Руше 

997/3 од 13 март 1978 година 2008/1 од 10 март 
1986 година 

8 СОВЕХ Вогах СопѕоНда1е<Ј Утћед, 
1д>пдоп, кого во Југославија го 
застапува СОУР Хемиски коми-
бинат „Сћготов", 001ЈК „Сћго-
тоѕ" - Заштита биља - Загреб 

579/1 од 31 јануари 1977 година 2002/1 од 10 март 
1986 година 

9 СОШ)ГООХ Месћета Ид, Лондон, кого во 
Југославија го застапува СОУР 
„Плива" фармацеуте^, кемиј-
ска, прехрамбена, козметична 
индустрија, ООУР „Заштита 
биља" - Калиновица - Загреб 

592/1 од 31 јануари 1977 година 2007/1 од 10 март 
1986 година 

10 С1ЈРКОЅАК Ог К. Маа$, Сћеписа1 Рађпк, 
0!еѕе1догѓ, кого во Југославија 
го застапува Товарна душика -
Руше 

567/1 од 31 јануари 1977 година 2006/1 од 10 март 
1986 година 



Страна 1218 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 јули 1986 

1 2 3 4 5 

11 ОЕИОЅА1, НоесНѕ! АО, РгапкГиП/М, кото 
во Југославија го застапува РО 
за међународну, унутрашњу 
трговину и производњу „Југо-
хемија", ОУР „Хемија" - Бел-
град 

570/1 од 31 јануари 1977 година 2009/1 од 10 март 
1986 година 

12 РУМГО Е1у ину ап<1 Сотрапу, 1п<Напо-
роНѕ, кого во Југославија го за-
стапува Кемијска индустрија 
„Радоња", ООУР „Заштита би-
ља" - Сисак 

7186/1 од 15 декември 1978 го-
дине 

2001/1 од 10 март 
1986 година 

13 ЕТОХ1АТ Ое^еѕсН, РгапкГиЛ/М, кого во 
Југославија го застапува СОУР 
„Агровојводина", РО „Интер-
сервис", ООУР „КотегсѕегУ1ѕ" -
Нови Сад 

1807/1 од 13 март 1979 година 1706/1 од 28 фев-
руари 1986 година 

14 РЕМНЧТКОТКЖ 
0-10 

РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка Агрохемија" - Земун 

585/1 од 31 јануари 1977 година 1996/1 од 10 март 
1986 година 

15 Р Е Н г г а о т к ж 
\УР-30 

РО „Галеника" ООУР „Галени-
ка Агрохемија" - Земун 

584/1 од 31 јануари 1977 година 1994/1 од 10 март 
1986 година 

16 РЕКТ1 иИОАК 
0-0,3 

СОУР Хемијска индустрија 
„Зорка", РО „Заштита биља** -
Шабац 

393/1 од 17 јануари 1979 година 2013/1 од 10 март 
1986 година 

17 РЕКТ1 ^IN^АN СОУР Хемијска индустрија 
15:15:15 со 1% линдан „Зорка", РО „Заштита биља** -

Шабац 

385/1 од 17 јануари 1979 година 2234/1 од 17 март 
1986 година 

18 ГГО1ЉАМ-0 Оирћаг В.У, АпШегдаш, кого во 
Југославија го застапува РО 
„Галеника", ООУР „Галеника 
Агрохемија" - Земун 

588/1 од 31 јануари 1977 година 2022/1 од 10 март 
1986 година 

19 СА1,ЕР1иЖ-ОТ РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија"-Земун 

477/1 од 20 јануари 1981 година 6288/2 од 25 ок-
томври 1985 годи-
на 

20 СА1ЛОАК Р-3 РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

2252/4 од 13 мај 1981 година 2489/2 од 19 мај 
1986 година 

21 НЕЛВ1ТКЈЕР-К Хемијска индустрија „Зорка" 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине** 
- Суботица 

710/1 од 25 јануари 1979 година 2016/1 од 10 март 
1986 година 

22 НЕКВГГКЕР-^ Хемијска индустрија „Зорка", 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине** 
- Суботица 

711/1 од 25 јануари 1979 година 2015/1 од 10 март 
1986 година 

23 НЕКВГПШР ЕС-26 Хемијска индустрија „Зорка", 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине** 
- Суботица 

264/5 од 22 февруари 1979 годи-
на 

2017/1 од 10 март 
1986 година 

24 ШЅЕКТОРЕКТ 
с-о,з1-

Хемијска индустрија „Зорка" 
ООУР „Зорка-АТХ и киселине** 
- Суботица 

396/1 од 17 јануари 1979 година 2018/1 од 10 март 
1986 година 

25 1-ЕКШОЦ-15 Товарна фармацевтских ин ке-
мичних изделков „Лек" - Љуб-
љана 

946/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

2005/1 од 10 март 
1986 година 

26 ЦЕКШОЦ-ЗО Товарна фармацевтских ин ко-
мичних изделков „Лек" - Љуб-
љана 

947/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

2011/1 од 10 март 
1986 година 

27 М1ККОШХ РгосМа, Рапѕ кого во Југослави-
ја го застапува Органско-хемис-
ка индустрија „Наум Наумов-
ски-Борче", ООЗТ „Пестициди" 
- Скопје 

559/1 од 31 јануари 1977 година 1998/1 од 10 март 
1986 година 

28 ОКТО ВЦХ 0-10 РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

972/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

1997/1 од 10 март 
1986 година 

I I 
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29 PLANTIFOG-CZ Procida, Paris кого во Југослави-
ја го застапува Органско-хемис-
ка индустрија „Наум Наумов-
ски-Борче**, ООЗТ „Пестициди" 
- СкопЈе 

561/1 од 31 јануари 1977 година 1999/1 од IO март 
1986 година 

30 PLANTIFOG-M Procida, Paris кого во Југослави-
ја го застапува Органско-хемис-
ка индустрија „Наум Наумов-
ски-Борче**, ООЗТ „Пестициди** 
- Скопје 

560/1 од 31 јануари 1977 година 1991/1 од IO март 
1986 година 

31 RADOSAN TI-25 Хемијска индустрија „Радоња**, 
ООЗТ „Заштита биља** - Сисак 

4471/1 од 6 ноември 1976 годи-
на 

1993/1 од IO март 
1986 година 

32 RIDOMIL(R>ZINEB 
58-WP 

Ciba-Geigy AG, Basel, кого во 
Југославија го застапува „Сот-
шегсе'*, ТОЗД Репродукциски 
материјал - Љубљана 

991/1 од 9 февруари 1982 годи-
на 

2002/1 од l i април 
1986 година 

33 ROXION Celamerck, Ingelheim Rh, кого 
во Југославија го застапува 
„Агротехника-груда**, ТОЗД 
Груда-Зунања трговина Љубља-
на 

3408/1 од 27 октомври 1972 го-
дина 

2000/1 од IO март 
1986 година 

34 TORQUE 50-WP Chell International Chemical 
Сотрапу London, кого во Југос-
лавија го застапува РО за вањ-
ску трговину „Астра**, ООУР 
Заступници^ иноземних фир-
ми - Загреб 

7418/1 од 21 декември 1978 го-
дина 

2014/1 од IO март 
1986 година 

35 TRAZALEX Veb Chemokombinat Bitterfeld, 
кого во Југославија го застапу-
ва Органско-хемиска индустри-
ја „Наум Наумовски-Борче", 
ООЗТ „Пестициди** - Скопје 

435/1 од 18 јануари 1980 година 2021/1 од IO март 
1986 година 

36 U 46 KV FLUID BASF, Ludwigshafen/RH, кого 
во Југославија го застапува PO 
за међународну и унутрашњу 
трговину „Прогрес**, ООУР 
„Hemotex**, IV Робна дирекција 
- BASF- Белград 

7191/1 од 15 декември 1978 го-
дина 

2020/1 од IO март 
1986 година 

37 ЖОЛТО МАСЛСО 
E-5 

СОУР Кемијски комбинат 
„Chromos**, ООУР „Chromos -
заштита биља'* - Загреб 

1000/1 од 24 февруари 1977 го-
дина 

1998/1 од IO март 
1986 година 

Бр. 4240/1 
3 Јуни 1986 година 
Белград 

Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
м-р Томе Кузманови«!, е. р. 

621. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО 

ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство од 31 мај 1985 до 31 мај 1986 година издаде дозволи за пуштање во внат-

решниот промет на следните средства за заштита на растенијата 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот комитет за 
земјоделство издадена со решение 

број 
I 2 3 4 

I AFALON-течен Hoechst AG, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува PO ,•Југо-
хемија**, ООУР „Хемија** - Белград 

1771/1 од 28 февруари 1986 година 
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2 AGRISAN ЕС-80 Кемијска индустрија „Радоња" ООУР 
„Заштита биља** - Сисак 

4351/2 од 12 септември 1985 годи-
на 

3 ALAZIN-WP Кемијска индустрија „Радоња", ООУР 
„Заштита биља" - Сисак 

4253/1 од 2 јули 1985 година 

4 ATPROM-500 Хемијска индустрија „Зорка", РО „За-
штита биља" - Шабац 

1503/1 од 18 февруари 1986 година 

5 ATPROM WP-50 Хемијска индустрија „Зорка" РО „Зашти-
та билл" - Шабац 

5110/2 од l i септември 1985 годи-
на 

б ATRAZIN-500 Хемијска индустрија „Зорка" РО „Зашти-
та бил>а" - Шабац 

1482/1 од 18 февруари 1986 година 

7 BANCOL 50-WP Takeđa Chemical Ind, Осака, кого во Ју-
гославија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка", ООУР „Зорка-АТН и ки-
селине" Суботица 

1480/1 од 18 февруари 1986 година 

8 BAYCOR ЗОО - ЕС Вауег AG., Leverkusen, кого во Југослави-
ја го застапува „Bayer-Pharma Југослави-
ја" - Љубљана 

2180/2 од 24 март 1986 година 

9 BAYCOR WP-25 Вауег AG., Leverkusen, кого во Југослави-
ја го застапува „Bayer-Pharma Југослави-
ја" - Љубљана 

700/2 од 24 март 1986 година 

10 BAYFIDAN EC-250 Вауег AG., Leverkusen, кого во Југослави-
ја го застапува „Bayer-Pharma Југослави-
ја - Љубљана 

1704/1 од 26 февруари 1986 година 

11 BIFENIX-N Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во 
Југославија го застапува РО за вањску и 
унутрашњу трговину „Unikomerc" - За-
греб 

1769/1 од 28 февруари 1986 година 

12 CHROMOREL-D СОУР Кемијски комбинат „CHROMOS", 
ООУР „Chromos - заштита биља" - За-
греб 

6766/1 од 12 ноември 1985 година 

13 CORBEL BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Ју-
гославија го застапува РО за меѓународ-
ну трговину и застапување иностраних 
фирми „Прогрес", ООУР „Hemotex", IV 
Робна дирекција BHASF - Белград 

729/2 од 26 февруари 1986 година 

14 COUNTER G-5 Cyanamid Сотрапу, New Уегѕеу, кого во 
Југославија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка", ООУР „Зорка-АТН и ки-
селине" - Суботица 

1481/1 од 18 февруари 1986 година 

15 CUPRAMIX Металуршко-кемична индустрија „Цин-
карна" - Цеље 

3042/3 од 24 април 1986 година 

16 DAKTAL W-75 Diamond Shamrock Chemical Со., Sleve-
land, кого во Југославија го застапува РО 
„Галеника" ООУР „Галеника-Агрохеми-
ја" - Земун 

4304/2 од 9 октомври 1985 година 

17 DANITOL 10-EC Sumitomo Chemical СО. Ltd.,Осака, кого 
во Југославија го застапува Хемијска ин-
дустрија „Жупа", ООУР „Пестициди" -
Крушевац 

1499/1 од 18 февруари 1986 година 

18 EKALUX G-5 Sandoz AG., Bazel, кого во Југославија го 
застапува PO „Велебит", ООУР Примје-
њена кемија и стројеви - Загреб 

722/2 од 19 февруари 1986 година 

19 FENMEDIFAM Хемијска индустрија „Зорка", ООУР 
„Зорка-АТН и киселине" - Суботица 

6624/2 од 20 декември 1985 година 

20 FLORIN-3 ИНА Петрокемија - Кутина 2699/2 од 14 април 1986 година 
21 FURALIN 5-G СОУР Кемијски комбинат Chromos" ОО-

УР „Chromos-Заштита биља" - Загреб 
898/2 од 4 февруари 1986 година 

22 FUSILADE SUPER IĆI Plant Protection Division, Fernhurst, 
кого во Југославија го застапува PO за 
спољну трговину „Interexport, ООУР За-
ступање иностраних фирми - Београд 

1770/1 од 28 февруари 1986 година 



Петок, 18 јули 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1221 

1 2 3 4 

23 GARLOZOR 4-Е Хемијска индустрија „Зорка", ООУР 
„Зорка-АТН и киселине" - Суботица 

2427/1 од 25 март 1986 година 

24 GASTOKSIN РО „Галеника", ООУР „Галеника - Агро-
хемија" - Земун 

4612/2 од 1 август 1985 година 

25 GOLTIX Вауег AG., Leverkusen, кого во Југослави-
ја го застапува „Вауег-Рћагта Југослави-
ја" - Љубљана 

1724/1 од 26 февруари 1986 година 

26 IGRAN COMBI (R) 400-EC Ciba-Geigy Ag., Bazel, кого во Југослави-
ја го застапува „Commerce", ТОЗД Репро-
дукцијски материјал - Љубљана 

6935/2 од 20 декември 1985 година 

27 KAFTAN 4-F Органско-хемиска индустрија „Наум На-
умовски-Борче", ООЗТ „Пестициди" -
Скопје 

701/3 од 26 февруари 1986 година 

28 KAFTAN SP-4 Органско-хемиска индустрија „Наум На-
умовски-Борче", ООЗТ „Пестициди" -
Скопје 

210/3 од 28 февруари 1986 година 

29 KASIM-g РО „Галеника", ООУР „Галеника-Агро-
хемија" - Земун 

1772/1 од 28 февруари 1986 година 

30 KJLERAT IĆI Plant Protection Division, Fernhurst, 
кого во Југославија го застапува РО за 
спољну трговину „Interexport", ООУР За-
стапување иностраних фирми - Белград 

1502/1 од 18 февруари 1986 година 

31 LENACIL S-80 Хемијска индустрија „Зорка", РО „За-
штита биља" - шабац 

47/1 од 7 јануари 1986 година 

32 LINURON WP-50 Кемијска индустрија „Радоња", ООУР 
„Заштита биља" - Сисак 

4049/2 од 12 септември 1985 годи-
на 

33 MESUROL FS-500 Вауег AG., Leverkusen, кого во Југослави-
ја го застапува „Вауег-Рћаппа Југослави-
ја" - Љубљана 

1501/1 од 18 февруари 1986 година 

34 МОС AP 10-43 Кемијска индустрија „Радоња", ООУР 
„Заштита биља" - Сисак 

845/3 од 2 август 1985 година 

35 МОС AP 20-EC Кемијска индустрија „Радоња" ООУР 
„Заштита биља" - Сисак 

1702/1 од 26 февруари 1986 година 

36 POSSE 25-ST FMC Corporation, Philadelphia, кого во 
Југославија го застапува РО „Агрославо-
нија" - Осиек 

1483/1 од 18 февруари 1986 година 

37 PLICTRAN C H RO MOS 
60-FL 

Кемијски комбинат „Chromos", ООУР 
„Chromos-Заштита биља" - Загреб 

6474/2 од 5 ноември 1985 година 

38 PRIMAGRAN (R) 500-FW Ciba-Geigy AG., Bazel, кого во Југослави-
ја го застапува „Commerce, ТОЗД Репро-
дукцијски материјал - Љубљана 

5112/2 од 11 септември 1985 годи-
на 

39 PROMETRIN-500 Хемијска индустрија „Зорка", РО „За-
штита биља" - Загреб 

6996/2 од 25 октомври 1985 година 

40 RADO KAFTAN SC-48 Кемијска индустрија „Радоња", ООУР 
„Заштита биља" - Сисак 

980/2 од 26 февруари 1986 година 

41 ROVRAL TS-FLO Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во 
Југославија го застапува РО за вањску и 
унутарњу трговину „Unikomerc" - Загреб 

1274/2 од 18 февруари 1986 година 

42 RUBIGAN PLUS Eli Lilly and Сотрапу, Indianopolis, кого 
во Југославија го застапува Кемијска ин-
дустрија „Радоња", ООУР „Заштита би-
ља" - Сисак 

4254/1 од 2 февруари 1985 година 

43 TIRAM ŽUPA-TS Хемијска индустрија „Жупа", ООУР 
„Пестициди" - Крушевац 

5816/2 од 11 ноември 1985 година 

44 TOLUREKS 50-TS Хемијска индустрија „Жупа", ООУР 
„Пестициди" - Крушевац 

329/2 од 16 јануари 1986 година 
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45 У1ТАУАХ-200 1Јтгоуа1 Сћеписа1 Со., Ш и с т е к , кого 3950/2 од 12 јуни 1986 година 
во Југославија го застапува „Агротехни-
ка-Груда", ТОЗД Груда-Зунања трговина 
- Љубљана 

Бр. 4237/1 
3 јуни 1986 година 
Белград 

Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 

622. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службени лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОЈИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВС 

ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши измена и дополнение во следните дозволи за пуштање во внатреш 

ниот промет на средствата за заштита на растенијата: 

Редев 
број 

Назив на 
средството Назив на производителот 

Дозволата за пуштање 
во промет ја издал 
Сојузниот комитет 

за земјоделство 
со решение број 

Дозвола за пуш-
тање во промет 
објавена во Спи-

сокот на сред-
ствата за зашти-
та на растенија-

та (број 
„Службен лист 
на СФРЈ" и ре-

ден број на Спи-
сокот) 

Измената-дополнието 
во дозволата ја изврши Измена-лополне 
Сојузниот комитет за " з м с н а д о п о л н с 

земјоделство, со решение 
(број и датум) 

.ние во дозволат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В А>ЈУЕ 1,-480 Хемијска индустрија 
„Зорка", ООУР „Зорка-

* -АтН и киселине", Субо-
тица 

1589/1 од 8 март 
1985 година 

342 1504/1 од 18 фев- Дополнение 
ру ари 1986 година на примена-

та 

2 БЉАК Е-3 Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-
-Борче", ООЗТ „Пестици-
ди" - Скопје 

6608/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

44/82-19 3753/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

3 ВИЛИ Р-2 Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-
-Борче", ООЗТ „Пестици-
ди" - Скопје 

6599/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

44/82-20 3763/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
дополнието 

4 ВИЛИ Р-2,8 Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-
-Борче", ООЗТ „Пестици-
ди" - Скопје 

6609/1 од 10 ноем-
ври 1981 година 

44/82-21 3754/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

5 С1АТКАиКЅ1 Кемијска индустрија „Ра-
доња", ООУР „Заштита 
биља" - Сисак 

1588/1 од 8 март 
1985 година 

34/85-8 899/2 од 3 февруа-
ри 1986 година 

Измена на 
отровност 

6 С1АТКА1-КЅ2 Кемијска индустрија „Ра-
доња", ООУР „Заштита 
биља" - Сисак 

1587/1 од 8 март 
1985 година 

34/85-9 899/3 од 3 февруа-
ри 1986 година 

Измена на 
отровноста 

7 ОАМРШ<*>2~р СЉа-Ое^у АО., Ваѕе1, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Соттегсе", 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

586/1 од 20 јануа-
ри 1984 година 

27/84-13 6532/2 од 2 октом- Измена на 
ври 1985 година застапнико 

8 ОАМРПЧШ 50-Ѕ0 СЉа-Осдо АО., Ваѕе1, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Соттегсе", 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

578/1 од 20 јануа-
ри 1984 година 

27/84-14 5634/2 од 2 октом- Измена на 
ври 1985 година застапник 
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9 DAMFIN(R) 

950-ЕС 
Ciba-Geigy AG., Basel, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Commerce", 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

581/1 од 20 јануа-
ри 1984 година 

27/84-15 5652/2 од 2 октом- Измена на 
ври 1985 година застапникот 

10 DURSBAN Е-48 Dow Chemical Сотрапу, 
Europe Ѕ.А., Beč, кого во 
Југославија го застапува 
СОУР Кемијски комби-
нат „Chromos" ООУР 
„Chromos" Заштита би-
ља" Загреб 

380/1 од 16 јануа-
ри 1980 година 

31/80-12 772/2 од 18 февру- Дополнение 
ари 1986година на примена-

та 

11 ETIOL SPECIJAL РО „Галеника", ООУР 
„Галеника-Агрохемија" -
Земун 

732/2 од 21 мај 
1985 година 

34/85-39 1717/2 од 6 март 
1986 година 

Измена на 
носачот 

12 GALITION PLUS РО „Галеника", ООУР 
„Галеника-Агрохемија" 
Земун 

472/2 од 17 јануа-
ри 1984 година 

27/84-22 3758/1 од 21 мај 
1986 година 

Дополнение 
на примена-
та 

13 GAMACID 
Sol 20% 

СОУР „Плива", фармаце-
у т е ^ хемијска, прехрам-
б е н и козметичка индус-
трија - Загреб, ООУР 
„Заштита биља", Калино-
в и ^ 

2100/2 од IO ноем-
ври 1983 година 

27/84-29 3754/1 од 21 мцј 
1986 година 

Дополнение 
на примена-
та 

14 GAMACID T-50 СОУР „Плива", фармаце-
уте^, хемијска, прехрам-
бена и козметичка индус-
трија - Залзеб, ООУР 
„Заштита биља", Калино-
в и ^ 

473/1 од 17 јануа-
ри 1984 година 

27/84-25 3748/1 од 21 мај 
1986 година 

Дополнение 
на примена-
та 

15 GEOBILAN Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-
-Борче", ООЗТ „Пестици-
ди" - Скопје 

6600/1 од IO ноем-
ври 1981 година 

44/82-60 3761/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

16 GEOLIN G-1,5 Хемијска индустрија 
„Зорка", РО „Заштита 
биља" - Шабац 

7572/1 од I октом-
ври 1982 година 

35/83-36 3750/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

17 GEOLIN G-3 Хемијска индустрија 
„Зорка", РО „Заштита 
биља" - Шабац 

7568/1 од I октом-
ври 1982 година 

35/83-37 3767/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

18 ИНАКОР ЕК-
СТРА СЦ-50 

Кемијска индустрија „Ра-
доња", ООУР „Заштита 
биља" - Сисак 

838/1 од 4 февруа-
ри 1982 година 

44/82-43 6053/2 од 21 ок-
томври 1985 годи-
на 

Измена на 
> називот на 

средството 
19 INSEKTOFERT 

G-0,5 L 
Хемијска индустрија 
„Зорка", ООУР „Зорка-
-АТН и киселине", Субо-
тица 

397/1 од 17 јануа-
ри 1979 година 

26/79-55 3747/1 од 21 мај 
1986 година 

Дополнение 
на примена-
та 

20 KOMBICID G-5 Хемијска индустрија 
„Зорка", РО „Заштита 
биља" - Шабац 

448/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

30/81-21 3759/1 од 21 мај 
1986 година 

Дополнение 
на примена-
та 

21 LINDAN G-1,5% Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-
-Борче", ООЗТ „Пестици-
ди" - Скопје 

925/1 од 3 февруа-
ри 1984 година 

27/84-37 3751/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
Примената 

22 LINDAN S-25% Органско-хемиска индус-
трија „Наум Наумовски-
-Борче", ООЗТ „Пестици-
ди" - Скопје 

923/1 од 3 февруа-
ри 1984 година 

27/84-39 3760/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

23 LINDAN E-10 Хемијска индустрија 
„Зорка", РО „Заштита 
бил>а" - Шабац 

6828/1 од 16 ноем-
ври 1981 година 

44/82-83 3752/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

24 LINDAN ЕА-10 СОУР Кемијски комби-
нат „Chromos", РО 
„Chromos''-Заштита би-
ља" Загреб 

1918/1 од 3 мај 
1984 година 

34/85-58 3756/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 
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25 и ш л и 20-ЕС Хемијска индустрија 
„Зорка", ООУР „Зорка-
-АТН и киселине", Субо-
тица 

1353/2 од 5 март 
1981 година 

30/81-23 3755/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

26 1ЛИОАИ Е-20 
21ЈРА 

Хемијска индустрија 
„Жупа", ООУР „Пести-
циди" - Крушевац 

1020/2 од 25 фев-
руари 1983 година 

35/83-14 3749/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

27 иИОАИ Ѕ-25 Хемијска индустрија 
„Жупа", ООУР „Пести-
циди" - Крушевац 

6816/1 од 16 ноем-
ври 1981 година 

44/82-84 3757/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

28 ПИОАИ 
2,8 21ЈРА 

Хемијска индустрија 
„Жупа", ООУР „Пести-
циди" - Крушевац 

6820/1 од 16 ноем-
ври 1981 година 

44/82-82 3762/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

29 1ЛНОАМ21-
КАЖ) ОИОЈ1УО 
ИРК 
13:10:12 + 0,3% Ш 
дан 

ИНА Петрокемија -
Кутина 

460/1 од 20 јануа-
ри 1981 година 

30/81-24 3746/1 од 21 мај 
1986 година 

Дополнение 
на 
примената 

30 1ЛИОАМ-
РКАЅГ/0 2% 

Товарна кемичних издел-
ков „Пинус" Раче при 
Марибору 

1974/1 од 13 јануа-
ри 1983 година 

35/83-44 3765/1 од 21 мај 
1986 година 

Измена на 
примената 

31 1ХЖТКЕ1,-100 СОУР Хемијска индус-
трија „Зорка" РО „За-
штита биља" - Шабац 

303/1 од 11 јануа-
ри 1983 година 

35/83-14 859/2 од 28 февру- Дополнение 
ари 1986 година на 

примената 

32 1ЧША1Ч<а>7 СЉа-Седеу АО., Ваѕе1, ко-
го во Југославија го за-
стапува „Соттегсе", 
ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

3835/2 од 27 ноем-
ври 1984 година 

34/85-68 5631/2 од 2 октом- Измена на 
ври 1985 година примената 

33 РКЕУ1С1Ж-И ЅсНепп^ АО., ВегНп, кого 
во Југославија го заста-
пува „Агротехника-Гру-
да", ТОЗД Груда-Зунања 
трговина 8 Љубљана 

3665/1 од 16 јуни 
1983 година 

27/84-38 773/2 од 26 февру- Дополнение 
ари 1986 година на примена-

та и измена 
на каренца-
та 

34 ПЕЦАЛИ 2-Е Оо^ Сћеписа1 Сошрапу 
Ш . ИогГо1к Еигоре, Ѕ.А., 
У1епа, кого во Југослави-
ја го застапува СОУР Хе-
мијска индустрија „Зор-
ка", РО „Заштита бил>а" 
- Шабац 

1426/4 од 20 сеп-
тември 1981 годи-
на 

44/82-44 1498/1 од 18 фев- Дополнение 
ру ари 1986 година на примена-

та 

34/85-86 1703/1 од 26 фев- Дополнение 
ру ари 1986 година на примена-

та 

35 Ѕ1ЈМЉЕХ 50-\УР виткото Сћеписа1 Сот-
рапу, Пд., Оѕака, кого во 
Југославија го застапува 
Хемијска индустрија 
„Жупа", ООУР „Пести-
циди" - Крушевац 

537/2 од 20 февру-
ари 1985 година 

36 ЅШРАЅЅ 6,7-Е Ѕишѓѓег Сћеписа1 Сотра-
пу, Ие^ Уогк, кого во Ју-
гославија го застапува 
органско хемијска.индус-
трија „Наум Наумовски 
- Борче" ООЗТ „Пести-
циди" - Скопје 

713/2 од 17 февру-
ари 1982 година 

44/82-48 682/2 од 28 февру- Дополнение 
ари 1986 година на примена-

та 

304/1 од 11 јануа- 35/83-29 1608/2 од 4 ноем- Измена на 
ри 1983 година ври 1985 година примената 

37 УЕИ2АК 
Х,ЕИАСП-

Би Рот де Иетоигѕ, 
1лпдоп, кого во Југосла-
вија го застапува СОУР 
„Агровојводина", РО „1п-
1егѕегаѕ", ООУР „Котег-
сѕетѕ" - Нови Сад 

Бр. 4239/1 
3 јуни 1986 година 
Белград Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за зе! 
јоделство, 

м-р Томе Кузманови«!, с. ] 
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623. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што загрозуваат целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШНИОТ ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за 

заштита на растенијата за кои престанаа да важат досегашните дозволи 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола за пуштање во промет 
на Сојузниот комитет за земјо-
делство чие важење престанало, 

издадена со решение број 

Број на решението 
на Сојузниот 

комитет за 
земјоделство за 
продолжување 
на важењето на 

дозволата 

1 2 3 4 5 

1 АСАЅТШ Ѕѓрсат Ѕ. р. А., Милано, кого 
во Југославија го застапува 
„Агротехника-груда", ТОЗД 
Груда-зунања трговина - Љуб-
љана 

572/2 од 13 февруари 1980 годи-
на 

1861/2 од 18 април 
1986 година 

2 А1АНШК Е-48 Хемијска индустрија „Жупа" 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

6094/2 од 14 октомври 1980 го-
дина 

3069/1 од 18 април 
1986 година 

3 А1АКХОК ЕС-48 СОУР „Плива", фармацеутско 
хемијска, прехтамбена и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

436/5 од 5 јули 1979 година 3080/1 од 18 април 
1986 година 

4 А1АНШК/КАОА-
2ШТ 

Хемијска индустрија „Радоња" 
ООУР „Заштита биља" - Сисак 

471/1 од 20 јануари 1981 година 3068/1 од 18 април 
1986 година 

5 А1Ч1МЕКТ У-101 Оирћаг В. V., Ашѕ1ег<1ат, кого 
во Југославија го застапува РО 
„Галеника" ООУР „Галеника-
-Агрохемија - Земун" 

451/1 од 23 јануари 1975 година 4045/2 од 10 јули 
1985 година 

6 АТКАРШ-500 Товарна кемичких изделков 
„Пунус", Раче при Марибор 

475/1 од 4 февруари 1980 годи-
на 

2462/1 од 26 март 
1986 година 

7 АИТКА2Ш Т-50 СОУР „Плива", фармевтска, ке-
мијска, прехрамбена и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

703/1 од 25 јануари 1979 
година 

1100/3 од 26 март 
1986 година 

8 ВАСТОЅРЕШЕ-О Вшсћет РгодисДѕ Ѕ. А., Впѕе1, 
кого во Југославија го застапу-
ва ООУР „Агровојводина", РО 
„Интерсервис" ООУР „Комер-
цесервис" - Нови Сад 

402/1 од 17 јануари 1979 година 5684/2 од 13 но-
вември 1985 
година 

9 ВАСТОЅРЕШЕ-^Р Вшсћет Ргодисгѕ Ѕ. А., Впѕе1, 
кого во Југославија го застапу-
ва ООУР „Агровојводина", РО 
„Интерсервис" ООУР „Комер-
цесервис" - Нови Сад 

808/1 од 3 февруари 1982 годи-
на 

5683/2 од 25 ок-
томври 1985 годи-
на 

10 ВАКАК2Ч1 01ТНАКЕ Коћш апа Нааѕ Ѕ. р. А., МНапо, 
кого во Југославија го застапу-
ва „Соттегсе" ТОЗД Репродук-
цијски материјал - Љубљана 

940/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

4173/2 од 10 јули 
1985 година 

11 ВАИЕЕ1, М-ОН1Ѕ Органско-хемиска индустрија 
„Наум Наумовски - Борче", 
ООЗТ „Пестициди" - Скопје 

7205/1 од 15 декември 1978 го-
дина 

6228/2 од 20 де-
кември 1985 годи-
на 

12 ВАЅАОКАИ ВАЅР, Пк^уѓрѕНаѓеп/ВН, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну и унутрашњу 
трговину „Прогрес", ООУР 
„НетоСех", IV Робна дирекција 
ВАЅР - Белград 

700/1 од 25 јануари 1979 година 2313/2 од 18 април 
1986 година 
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13 ВАЅРАРСЖ ВАЅР, ЕисКуфћаГеп/Кћ, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну и унутрашњу 
трговину „Прогрес", ООУР 
„Нето*ех", IV Робна дирекција 
- ВАЅР - Белград 

7193/1 од 15 декември 1978 го« 
дина 

975/2 од 19 февру-
ари 1986 година 

14 ВАЅ1ШШ (К) 10 
ОКАШ1АТ 

ВАЅР, ШторвћаГеп/Кћ, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну и унутрашњу 
трговину „Прогрес", ООУР 
„Нето1ех", IV Робна дирекција 
- ВАЅР - Белград 

4546/1 од 6 септември 1976 го-
дина 

4210/2 од 12 јули 
1985 година 

15 ВАУХ-ЕТСЖ ^Р-25 В АУ ЕК АО., Г^уегкиѕеп, кого 
во Југославија го застапува 
„Вауег-Рћаппа Југославија" -
Љубљана 

491/1 од 22 јануари 1979 година 4221/1 од 28 јуни 
1985 година 

16 ВЕТАРЕК Ѕ-60 Хемијска индустрија - „Жупа", 
ООУР „Пестициди - Круше-
вац 

1351/5 од 18 октомври 1979 го-
дина 

3905/2 од 26 јуни 
1985 година 

17 ВЕТАМА1, Бсћепод АО., ВегНп, кого во Ју-
гославија го застапува „Агро-
техника - Груда", ТОЗД Груда 
- зунања трговина Љубљана 

440/1 од 18 јануари 1980 година 7518/2 од 30 де-
кември 1985 годи-
на 

18 В1-АОЕХ 50% ЅС ЅНе111п(егпаНопа1 Ре*го1еит 
Сотрапу, Ш. , 1х>п4оп, кого во 
Југославија го застапува РО за 
вањску трговину „Астра", ОО-
УР Заступање иностраних фир-
ми - Загреб 

443/1 од 18 јануари 1980 година 1424/2 од 18 фев-
руари 1986 година 

19 В1ШМ01,Ш РИАН ОиѕтеПшвѕБегдпѓГ Ј. ОНѕМа^ег 
В. V., Мааѕ1пѕ№, кого во Југос-
лавија го застапува СОУР Хе-
мијска индустрија „Зорка", РО 
„Заштита биља" - Шабац 

533/1 од 31 јануари 1977 година 4176/2 од 12 јули 
1985 година 

20 ВШАИ ЕС-30 Висктап 1-а1>ога!опеѕ, Теппеѕе, 
кого во Југославија го заступа 
СОУР Хемијска индустрија 
„Зорка", РО „Заштита биља** -
Шабац 

498/1 од 22 јануари 1979 година 5286/2 од 4 ноем-
ври 1985 година 

21 САЅ0^0N (а) с ѕ а Оирћаг В. V., АпШепЈат, кого 
во Југославија го застапува РО 
„Галеника", ООУР „Галеника-
-Агрохемија" - Земун 

410/1 од 17 јануари 1979 година 5441/2 од 23 сеп-
тември 1985 годи-
на 

22 СШКРОЅРШ РЕАН РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

4410/1 од 6 септември 1976 го-
дина 

4913/2 од И сеп-
тември 1985 годи-
на 

23 С1ТО^ЕТГ ВАЅР, ЕидтдоћаГеп/КН, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну и унутрашњу 
трговину „Прогрес", ООУР 
„Нето1ех", IV Робна дирекција 
- ВАЅР - Белград 

7169/1 од 15 декември 1978 го-
дина 

1829/1 од 10 март 
1986 година 

24 с у м в ш н - м 1С1, Р1ап1 РгогекИоп 01У1ѕшп, 
Ретћигз!, кого во Југославија 
го застапува РО „1п1егехроЛ", 
ООУР за заступовање иностра-
них фирми - Београд 

443/1 од 20 јануари 1981 година 3026/2 од 28 мај 
1986 година 

25 ОАКОСА1- АУР-50 РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

1975/5 од 12 септември 1978 го-
дина 

3817/2 од 26 јуни 
1985 година 

26 БА1ЧЕХ ЅР-80 МаШеѕМт-Адоп, Веег-Бћеуе, 
кого во Југославија го застапу-
ва РО за унутрашњу и вањску 
трговину „Кемикалија", ООУР 
„Омникем" - Загреб 

974/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

2050/2 од 9 мај 
1986 година 
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27 DEGESCH-плочи Дегесцх, Франкфурт/М, кого во 
Југославија го застапува ООУР 
„Агровојводина", РО „Интер-
сервис", ООУР „Комерцсервис" 
- Нови Сад 

7413/1 од 21 декември 1978 го-
дина 

6650/2 од 14 ноем-
ври 1985 година 

28 DETIA FOSFIN-пеле- Др Ѕернер Фражберг, Схемис-
те цхе фабрик, Ѕеинхеим, кого во 

Југославија го застапува Кемија 
ска индустрија „Радоња", ОО-
УР „Заштита биља" - Сисак 

405/1 од 17 јануари 1979 година 5823/2 од 25 ок-
томври 1985 годи-
на 

29 DEVRINOL WP-70 StaufTer Shemical Сотрапу, New 
York, кого во Југославија го за-
стапува Органско-хемиска ин-
дустрија - Скопје 

717/1 од 25 јануари 1979 година 6957/2 од 20 де-
кември 1985 годи-
на 

30 DICURAN (R) 80-WP Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

6617/1 од 10 ноември 1981 го-
дина 

7450/2 од 26 де-
кември 1985 годи-
на 

31 DIMILIN ODC-45 
w/v 

PO „Галеника". ООУР „Галени-
ка-Агрохемија - Земун 

446/1 од 20 јануари 1981 година 2311/2 од 14 мај 
1986 година 

32 DIMILIN WP,10 Duphar В. V., Amsterdam, кого 
во Југославија го застапува PO 
„Галеника", ООУР „Галеника-
-Агрохемија" - Земун 

445/1 од 20 јануари 1981 година 2214/2 од 18 април 
1986 година 

33 DIMILIN WP-25 Duphar В. V., Amsterdam, кого 
во Југославија го застапува РО 
„Галеника", ООУР „Галеника-
-Агрохемија" - Земун 

399/1 од 17 јануари 1979 година 5440/2 од 3 октом-
ври 1985 година 

34 DIPTER 20 PLUS СОУР Кемијски комбинат 
„Chromos", ООУР „Chromos -
Заштита биља" - Загреб 

990/4 од 8 март 1978 година 4209/2 од 12 јули 
1985 година 

35 DITHANE M-70 Rohm and Haas S. p. A., Milano, 
кого во Југославија го застапу-
ва „Commerce", ТОЗД Рећро-
дукцијски материјал - Љубља-
на 

548/1 од 31 јануари 1977 година 4175/2 од 10 јули 
1985 година 

36 DI-TRAPEX Scherin АО., Berlin, кого во Ју-
гославија го застапува „Агро-
техника - Груда", ТОЗД Груда 
- Зунања трговина - Љубљана 

464/1 од 23 јануари 1975 година 4215/2 од 12 јули 
1985 година 

37 DI-TRAPEX-C P Schering AG., Berlin, кого во Ју-
гославија го застапува „Агро-
техника - Груда", ТОЗД Груда 
- Зунања трговина - Љубљана 

463/1 од 23 јануари 1975 година 4174/2 од И сеп-
тември 1985 годи-
на 

38 DUAL (R) 720-EC Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗД Репродукција« 
материјал - Љубљана 

471/1 од 20 јануари 1981 година 7449/2 од 26 де-
кември 1985 годи-
на 

39 ERADICANE 6-E StaufTer Chemical Сотрапу, 
New York, кого во Југославија 
го застапува Органско-хемиска 
индустрија »Наум Наумовски -
Борче", ООЗТ „Пестициди" -
Скопје 

7411/1 од 21 декември 1978 го-
дина 

6930/2 од 20 де-
кември 1985 годи-
на 

40 ERBOTAN (R) 5-G Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубл>ана 

6208/1 од 25 декември 1975 го-
дина 

4063/2 од 2 јули 
1985 година 

41 ETIOL PRAH-5 PO „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

4411/1 од 6 септември 1976 го-
дина 

347/2 од 2 јули 
1985 година 

42 FACIRON mamak СОУР „Плива", фармацевтска, 
хемиска, прехранбена и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита билл" - Калино-
в и ќ 

391/1 од 17 јануари 1979 година 5962/2 од 21 ок-
томври 1985 годи-
на 



Страна 1228 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 јули 1986 

1 2 3 4 5 

43 FANERON (R) 
50-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Сот-
тегсе", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

375/3 од 3 февруари 1976 годи-
на 

5101/2 од 19 фев-
руари 1985 година 

44 FANERON (R) 
500-FW 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Сот-
тегсе", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

475/1 од 20 јануари 1981 година 7448/2 од 26 де-
кември 1985 годи-
на 

45 FUMIGAN E-50 Хемијска индустрија „ЖУПА", 
ООУР „Пестициди - Круше-
вац 

739/1 од 26 јануари 1979 година 4731/2 од 14 ноем-
ври 1985 година 

46 GALITION G-5 РО „ГАЛЕНИКА" ООУР „Га-
леника-Агрохемија" - Земун 

583/1 од 31 јануари 1977 година 335/2 од 10 јули 
1985 година 

47 GEBUTOX FLOSSIG Hoechst AG., Frankfurt/M, кого 7199/1 од 15 декември 1978 го- 3840/2 од 26 јуни 
во Југославија го застапува PO дина 1985 година 
за меѓународну, унутрашњу 
трговину и производњу „Југо-
хемија", ООУР „ХемиЈа" - Бел-
град 

48 HALTOX Degesch, Frankfurt/M кого во 
Југославија го застапува СОУР 
„Агровојводина", РО „Интер-
сервис", ООУР „Комерцсервис" 
- Нови Сад 

4515/1 од 6 септември 1976 го-
дина 

5384/1 од 11 сеп-
тември 1985 годи-
на 

49 HGRMIN VEB Chemische kombinat Bitter-
fled, кого во Југославија го за-
стапува PO „Интеринпекс-про-
мет" - Скопје 

6921/2 од 7 декември 1978 годи-
на 

2688/2 од 28 мај 
1986 година 

50 HERBITREF ЕС-48 Хемијска индустрија „Зорка", 
ООУР „Зсрка-АТН и киселине" 
- Суботица 

63/5 од 16 април 1979 година 752/2 од 22 јануа-
ри 1986 година 

51 ILOXAN ЕС-36 Hoechst AG., Frankfurt/M кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну, унутрашњу 
трговину и производњу „Југо-
хемија", ООУР „ХемиЈа" - Бел-
град 

442/1 од 18 јануари 1980 година 272/2 од 16 јануа-
ри 1986 година 

52 INSEKTICIDNO СОУР Хемијска индустрија 
ĐUBRIVO SO 1% fora-„3opKa", PO „Заштита биља" -
ta Шабац 

407/1 од 17 јануари 1979 година 6757/2 од 26 ноем-
ври 1985 година 

53 KOFUMIN 50-EC СОУР „Плива", фармацеуте^, 
кемијска, прехрамбени и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

738/1 од 20 јануари 1979 година 5351/2 од 3 октом-
ври 1985 година 

54 KUPROPIN Товарна кемичних изделков 
„Пинус", Раче при Марибору 

3205/1 од 30 октомври 1979 го-
дина 

5467/2 од 3 октом-
ври 1985 година 

55 LASSO/ATRAPIN-G Monsanto Agricultural Products 
Со., St. Louis, кого во Југосла-
вија го застапува „Агротехни-
ка-Груда", ТОЗД „Груда-Зуна-
ња трговина" - Љубљана 

970/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

2918/2 од 18 април 
1986 година 

56 L АЅЅО/ATRAZIN 
-KS 

Monsanto Agricuitural Products 
Со., St. Louis, кого во Југосла-
вија го застапува „Агротехни-
ка-Груда", ТОЗД „Груда-Зуна-
ња трговина" - Љубљана 

955/1 од 9 февруари 1978 годи-
на 

2285/2 од 8 мај 
1986 година 

57 LASSO-COMBI tečen Monsanto Agricultural Products 
Co., St. Louis, кого во Југосла-
вија го застапува „Агротехни-
ка-Груда", ТОЗД „Груда-Зуна-
ња трговина" - Љубљана 

553/2 од 13 февруари 1980 годи-
на 

2278/2 од 18 април 
1986 година 

58 LASSO-EC Monsanto Agricultural Products 
Со, St. Louis, кого во Југослави-
ја го застапува „Агротехника 
-Груда", ТОЗД „Груда-Зунања 
трговина" - Љубљана 

548/1 од 22 јануари 1980 година 2916/2 од 18 април 
1986 година 
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59 LINDAN G-2 Кемијска индустрија „РАДО-
ЊА", ООУР „Заштита биља" -
Сисак 

4845/2 од 27 септември 1978 го-
дина 

1500/1 од 18 фев-
руари 1986 година 

60 MALEHID-30 Хемијска индустрија „Жупа", 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

464/1 од 20 јануари 1981 година 2308/2 од 14 мај 
1986 година 

61 METHYLBROMIDE Dead ѕеа Bromine Сошрапу Ltd. 
Beer-Sheva кого во Југославија 
го застапува PO за спољну, 
унутрашњу трговину и произ-
водњу „Југохемија", ООУР 
„Интерпромет" - Белград 

4514/1 од 6 ноември 1976 годи-
на 

5363/2 од 12 сеп-
тември 1985 
година 

62 METILBROMID-R Кемијска индустрија „Радоња", 
ООУР „Заштита биља" - Сисак 

4127/2 од 19 март 1979 година 7657/2 од 30 де-
кември 1985 годи-
на 

63 MONOSAN SUPER-
-DP 

РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

699/1 од 25 јануари 1979 година 4260/2 од 12 јули 
1985 година 

64 MONOTREL-DP РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

709/1 од 25 јануари 1979 година 6940/2 од 19 де-
кември 1985 
година 

65 MONOTREL 
KOMBI 

РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

436/1 од 18 јануари 1980 година 4425/2 од 12 сеп-
тември 1985 годи-
на 

бб MONOTREL M РО „Галеника", ООУР „Галени-
ка-Агрохемија" - Земун 

1530/2 од 29 февруари 1980 го-
дина 

7048/2 од 19 де-
кември 1985 годи-
на 

67 NUVAN 50-EC Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Кот-
тегсе", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

740/1 од 26 јануари 1979 година 2575/2 од 20 мај 
1986 година 

68 OLIVIN ULJE E-5 СОУР Кемијски комбинат 
„Chromos", ООУР „Chromos" -
Заштита биља - Загреб 

1001/1 од 24 февруари 1977 го-
дина 

340/2 од 10 јули 
1985 година 

69 ORTHO DIFOLATAN Chevron Chemical Сотрапу, Pa-
tečni ris, кого во Југославија го за-

стапува „Агротехника-Груда", 
ТОЗД „Груда-Зунања тргови-
на" - Љубљана 

352/1 од 16 јануари 1980 година 6712/2 од 21 де-
кември 1985 
година 

70 ORTHO DIFOLA-
TAN-80 

Chevron Chemical Сотралу, Pa-
ris, кого во Југославија го за-
стапува „Агротехника-Груда", 
ТОЗД „Груда-Зунања тргови-
на" - Љубљана 

358/1 од 16 јануари 1980 година 7519/2 од 26 де-
кември 1985 годи-
на 

71 РНЅОТОХШ-вреќич-
ки 

Degesch, Frankfurt/M, кого во 
Југославија го застапува СОУР 
„Агровојводина", РО „Интер-
сервис", ООУР „Комерцсервис" 
- Нови Сад 

7417/1 од 21 декември 1978 го-
дина 

6626/2 од 14 ноем-
ври 1985 година 

72 PINOFOS Товарна кемичких изделков 
„Пинус", Раче при Марибору 

2299/5 од 12 септември 1978 го-
дина 

4390/2 од 12 сеп-
тември 1985 
година 

73 PIROX-FLUID Товарна душика - Руше 4251/5 од 5 декември 1978 годи-
на 

3160/2 од 30 мај 
1986 г. 

H PRIMEXTRA (R) 
50-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

954/1 од 9 февруари 1978 
година 

1784/1 од 28 фев-
руари 1986 година 

15 PROMETRIN T-40 СОУР „Плива", фармацеутска, 
хемијска, прехрамбена и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ^ 

3141/5 од 14 септември 1979 го-
дина 

6364/2 од 4 ноем-
ври 1985 година 
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76 PROMERIN 500 
течен 

Товарна кемичних изделков 
„Пинус", Раче при Марибору 

3069/6 од 13 септември 1979 го* 
дина 

3599/2 од 19 сеп-
тември 1985 
година 

77 PROPAKLOR Т-50 СОУР „Плива", фармацеутска, 
хемијска, прехрамбен и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

716/1 од 25 јануари 1979 година 2301/2 од 16 мај 
1986 година 

78 PROTRAZIN Т-50 СОУР „Плива", фармацеутска, 
хемијска, прехрамбен и козме-
тичка индустрија - Загреб ПО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

713/1 од 25 јануари 1979 година 1785/1 од 28 фев-
руари 1986 година 

79 RADOTI RAM -TS Кемијска индустрија „Радоња", 
ООУР „Заштита биља" - Сисак 

3411/3 од 29 јуни 1979 година 6761/1 од 11 ноем-
ври 1985 година 

80 RIDOMIL PLUS 
50-WP 

Ciba-Geigy, AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

466/1 од 20 јануари 1981 година 7557/2 од 30 де-
кември 1985 
година 

81 RIPSORD 20-EC Shell International Chemical 
Сотрапу Ltd., London, кого во 
Југославија го застапува РО за 
вањску трговину „Астра", ОО-
УР Заступање иностраних фир-
ми - Загреб 

444/1 од 20 јануари 1981 година 1423/2 од 18 фев-
руари 1986 година 

82 RONILAN BASF, Ludwigshafen/Rh, кого 
во Југославија го застапува РО 
за међународну и унутрашњу 
трговину „Прогрес", ООУР 
„Hemotex", IV Робна дирекција 
- BASF, Белград 

356/1 од 16 јануари 1980 година 976/2 од 18 април 
1986 година 

83 ROSPIN (R) 25 Ciga-Geigjr AG., Basel, кого во 
Југославија го застапува „Com-
merce", ТОЗД Репродукцијски 
материјал - Љубљана 

4554/1 од 6 септември 1976 го-
дина 

4177/2 од 9 мај 
1986 година 

84 ROVRAL (R) Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за-
стапува РО за вањску и унутар-
њу трговину „Уникомерц" - За-
греб 

425/2 од 27 септември 1978 го-
дина 

2728/2 од 9 мај 
1986 година 

85 SUMICIDIN ЕС-20 Sumitomo Chemical Со. Ltd. 
Osaka, xbro во Југославија го 
застапува Хемијска индустрија 
„Жупа", ООУР „Пестициди" -
Крушевац 

447/1 од 20 јануари 1981 1203/3 од 18 фев-
руари 1986 година 

86 TIOCID E-35 Хемијска индустрија „Жупа", 
ООУР „Пестициди" - Круше-
вац 

1402/2 од 26 февруари 1980 го-
дина 

3757/2 од 28 јуми 
1985 година 

87 TOMORIN СОУР „Плива", фармацеуте^, 
хемијска, прехрамбен и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

4451/1 од 6 септември 1976 го-
дина 

4980/2 од 11 сеп-
тември 1985 
година 

88 TO RAK ЕС-24 СОУР „Плива", фармацеуте^, 
хемијска, прехрамоена и козме-
тичка индустрија - Загреб, ОО-
УР „Заштита биља" - Калино-
в и ќ 

383/1 од 16 јануари 1980 година 5397/2 од 13 ноем 
ври 1985 година 

89 TOTRIL Rhone Poulenc Agrochemie, Ly-
on, кого во Југославија го за-
стапува РО за вањску и унутар-
њу трговину „Уникомерц" - За-
греб 

1526/2 од 17 март 1980 година 5306/4 од 19 сеп-
тември 1985 
година 

90 TRIFEN Товарна кемичних изделков 
„Пинус", Раче при Марибору 

971/1 од 7 февруари 1979 
година 

5468/2 од 3 октом 
ври 1985 година 
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91 ТМЖЈ1ЈШ Е1и УИу апс! Сотрапу, 1пд1апо-
роНѕ, кого во Југославија го за-
стапува Кемијска индустрија 
„Радоња", ООУР „Заштита би-
ља" - Сисак 

960/1 од 9 февруари 1978 
година 

7514/2 од 26 де-
кември 1985 
година 

92 У01АКГ021КАМ0 
ОШ1УО 13:10:12 со 
1% фоксим 

ИНА Петрокемија - Кутина 385/1 од 17 јануари 1979 година 6219/2 од 26 де-
кември 1985 годи-
на 

93 21АТ1СА ОР1Ј-
1ЧАСК-Р 

Кемијска индустрија „Радоња", 
ООУР „Заштита биља" - Сисак 

451/1 од 20 јануари 1981 година 1854/2 од 11 март 
1986 година 

94 21АТ1СА Р-1,5 Кемијска индустрија „Радоња", 379/1 од 16 јануари 1980 година 4306/2 од 12 сеп-
ООУР „Заштита биља" - Сисак тември 1985 

година 

Бр. 4238/1 
3 јуни 1986 година 
Белград 

Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
м-р Томе Кумановска, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 3 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

НА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ 

1. Општинскиот јавен правобранител во Будва му да-
[е на Уставниот суд на Југославија иницијатива за повећ-
ање постапка за оценување на спротивност на одредби-
е на член 3 став 1 од Законот за испитување на потеклото 
[а имотот („Службен лист на САП Војводина", бр. 24/75) 
0 одредбите на член 1.100 од Законот за облигационите 
дноси и член 86 од Законот за основните сопственичко-
[фавни односи. Во иницијативата е наведено дека со овие 
дредби на сојузните закони е уредено како меродавно 
раво во поглед на сопственоста на недвижност да се при-
ч у в а правото на републиката и автономната покраина 
а чија територија се наоѓа недвижноста, а со оспорените 
дредби, спротивно на тоа, е уредено одземената незако-
ито стекната недвижност на целата територија на СФРЈ 
а се пренесува во корист на општината на чија територи-
1 граѓанинот, на кого му се одзема недвижноста, има 
нвеалиште односно престојувалиште. 
« Уставниот суд, по повод оваа иницијатива, поведе 

остапка за оценување на согласноста на оспорените од-
едби од Законот со член 116 од Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорените одредби е уредено, меѓу другото, не-
вижниот имот што граѓанинот не го стекнал со личен 
руд, наследување, подарок или на друг законит начин да 
5 одзема и пренесува во општествена сопственост во ко-
лет на општината на чија територија граѓанинот има 
ивеалиште односно престојувалиште. 

3. Во одговорот на решението за поведување постап-
I Собранието на САП Војводина истакна дека од одред-
бе на член 116 и од другите одредби на Уставот на 
ФРЈ не произлегува обврска недвижноста која со акт на 
гжавниот орган станува општествена сопственост да 
>еминува на управување односно во корист на општина-
I на чија територија се наоѓа, па оспорените одредби не 
! согласни со овие одредби од Уставот на СФРЈ. 

Собранието на САП Војводина во одговорот уште 
1веде и тоа дека определувањето на правото на користе-
е со недвижности во општествена сопственост во корист 
I друга општина односно во корист на друга општестве-
>-политичка заедница, не ја исклучува само по себе при-
зната на прописите на општествено-политичката заедни-
I на чија територија се наоѓа недвижноста и дека оспоре-
на одредба нема правно дејство врз правото на републи-

ката со кое се уредуваат правата и обврските и режимот 
на управување, бидејќи во тие прашања тоа право е за-
должително за корисниците на недвижен имот. 

Собранието на САП Војводина ја~изнесе и оцената 
дека најчесто незаконито се стекнуваат средства со утаја 
на данок. Со одбегнувањето на плаќање данок и други да-
вачки се отежнува остварувањето на функциите во задово-
лувањето на општите и заедничките потреби во општес-
твено-политичката заедница каде што обврзникот на да-
нок живее, па затоа со оспорените одредби е и уредено 
дека одземениот незакониот стекнат имот ќ прапаѓа на 
општината на чија територија граѓанинот, на кого му се 
одзема, има живеалиште односно престојувалиште. 

4. На јавната расправа одржана на 8 април 1986 годи-
на општинскиот јавен правобранител во Будва истакна, 
покрај другото, дека одземањето на незаконито стекната 
недвижност е јавноправна санкција и дека со таа не-
движност управува општината на чија територија се на-
оѓа. 

На јавната расправа претставникот на Собранието 
на САП Војводина ги повтори и образложи наводите на 
Собранието изнесени во одговорот на решението за пове-
дување постапка. 

5. Уставниот суд на Југославија, при оцената на ус-
тавноста на оспорените одредби, тргна од тоа дека одзе-
мањето на незаконито стекнат имот е последица од про-
тивправното стекнување на имот и дека има карактер на 
санкција со која одземениот имот се пренесува во општес-
твена сопственост, а не карактер на правна работа врз ос-
нова на која општествените правни лица стекнуваат право 
на користење и располагање со средствата во општестве-
на сопственост, во согласност со уставот и законот. 

Според одредбите на член 116 од Уставот на СФРЈ, 
општината е самоуправна и основна општествено-поли-
тичка заедница, заснована врз власта и самоуправувањето 
на работничката класа и сите работни луѓе, во која работ-
ните луѓе и граѓаните ја остваруваат власта и управуваат 
со другите општествени работи. 

Со овие уставни одредби е установена и општата 
претпоставка дека сите функции на власта и општествени-
те работи, ако со уставот не се изречно пренесени на по-
широката општествено-политичка заедница или на други 
општествено-правни лица, ги врши општината, што, спо-
ред оцената на Уставниот суд, значи дека и управувањето 
со недвижностите во општествена сопственост, на кои не 
стекнале право на управување други општествени прави 
лица, го врши општината на чија територија се наоѓа не-
движноста. 

Од овие причини, Уставниот суд оцени дека оспоре-
ните одредби не се согласни со Уставот на СФРЈ во делот 
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со кој се уредува дека одземениот незаконито стекнат не-
движен имот се пренесува во корист на општината на чија 
територија граѓанинот, чија недвижност се одзема, има 
живеалиште односно престојувалиште, бидејќи со тоа се 
нарушуваат со Устав определената положба, права и об-
врски на општината на чија територија се наоѓа таа не-
движност. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, 
на седницата од 14 мај 1986 година, со мнозинство гласо-
ви, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека не се согласни со Уставот на СФРЈ 

.одредбите на член 3 став 1 од Законот за испитување на 
потеклото на имотот на САП Војводина, и тоа во делот со 
кој се уредува дека одземениот незаконито стекнат не-
движен имот се пренесува во корист на општината на чија 
територија граѓанинот, од кого се одзема, има живеалиш-
те односно престојувалиште. 

Собранието на САП Војводина, во смисла на член 
384 став 2 од Уставот на СФРЈ, е должно овие одредби да 
ги усогласи со Уставот во рок од шест месеци. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: 
претседател на Судот д-р Јосиф Трајковић и членовите на 
Судот: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, 
Иван Франко, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким 
Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У бр. 234/85 
14 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
д-р Јосиф Трајковић с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 22 ПОД Ц) ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТ-
НИТЕ ОДНОСИ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТРЕ-

ЋИ КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН" ВО КРАГУЕВАЦ 

1. Уставниот суд на Југославија, со решението У. бр. 
85/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постапка за оце-
нување на уставноста на одредбата на член 22 под ц) од 
Правилникот за работните односи на Основното училиш-
те „Трећи крагуевачки батаљон" во Крагуевац од 22 ок-
томври 1984 година. 

2. Со оспорената одредба е определено како техно-
лошки вишок да се прогласува оној наставник или сора-
ботник кој има најмало работно искуство во Основното 
училиште „Трећи краљевачки батаљон" во Крагујевац. 

3. Според член 32 став 4 од Уставот на СФРЈ работ-
никот не може да го загуби својството на работник на ос-
новната организација на здружен труд ако поради техно-
лошки или други унапредувања со кои се придонесува за 
зголемување на продуктивноста на трудот и за поголем 
успех на организацијата престане потребата од неговата 
работа во таа организација, додека не му се обезбеди дру-
го работно место што одговара на неговите способности и 
квалификации. 

Утврдувањето на критериумите за определување тех-
нолошки вишок на работници е самоуправно право на ра-
ботниците. Како еден од тие критериуми може да се пред-
види и работното искуство на работниците. Но, при ут-
врдувањето на тие критериуми, како, впрочем, и за уреду-
вање на другите меѓусебни односи во здружениот труд, 
мора да се поаѓа од уставното начело дека работните луѓе 
остваруваат еднакви права, под исти услови, како и од на-
челото за единствена положба на работниците во 

здружениот труд. Затоа, кога работниот стаж односно ра-
ботното искуство во струката се зема како критериум за 
утврдување на технолошкиот вишок на работници, тогаш 
мора да се земе целокупното работно искуство стекнато 
во струката, во ист вид образовни организации, односно 
целокупниот работен стаж на работникот стекнат во тие 
организации, и тој мора еднакво да се вреднува, без оглед 
на тоа во која образовна организација на здружен труд е 
остварен. 

Со оспорената одредба, меѓутоа, како основ за ут-
врдување кој работник во случај на намалување на бројот 
на работните места ќе се смета како технолошки вишок, е 
земено само работното искуство во тоа основно училиш-
те, додека работното искуство кое е стекнато во други об-
разовни организации не е замено предвид. Таквото вред-
нување на работното искуство претставува отстапување 
од наведените уставни начела и ги доведува во нерамноп-
равна положба работниците при остварувањето на права-
та по основ на работното искуство односно работниот 
стаж. Покрај тоа, утврдувањето на технолошкиот вишок 
на работници, врз основа на должината на работното ис-
куство стекнато само во една образовна оранизација, а 
притоа да не се зема предвид и работното искуство стек-
ната во струката во други образовни организации, доведу-
ва до групно-сопственичко однесување на работниците на 
образовните организации, што, исто така, не е во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

4. Врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 мај 
1986 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 22 под ц) од Правил 

никот за работните односи на Основното училиште „Тре 
ћи крагуевачки батаљон" во Крагуевац. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист нг 
СФРЈ" и на начин на кој е објавен Правилникот чија од 
редба се укинува. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне« 
во состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковић и су 
дните: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Д-Ј 
Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мило 
сав Стијовиќ, Јаким Спировски, Мустафа Сефо, Рамала! 
Враниќи и Душан Штрбац. 

У бр. 85/85 
8 мај 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија 
д-р Јосиф Трајковић, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е у-
врдено дека во текстот на Одлуката за давање согласно« 
на цените на определени производи, објавен во „Службе 
лист на СФРЈ", бр. 34/86, се поткрале долунаведен^ 
грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА Ц1 

ПИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Во точка 1 став 2, во табелата по подгрупа 0124̂  
Производство на хартиена амбалажа, сите производи, тр 
ба да стои: „гранка 0130 Производство на прехранев! 
производи, група 01302 Производство на леб и тестенин 
подгрупа 013022 Производство на тестенини: сите про* 
води, освен смрзнати теста и група 01307 Производство 1 
кондиторски производи, подгрупа 013073 Производот 
на кекс и сродни производи: сите производи". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 
јули 1986 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените за производите од увоз, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86, се поткрале долунаве-
дените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
Н А О Д Л У К А Т А ЗА Н А Ч И Н О Т Н А Ф О Р М И Р А Њ Е Н А 

Ц Е Н И Т Е ЗА П Р О И З В О Д И Т Е О Д У В О З 

Во точка 1 во табелата во гранката 0104 Производ-
ство на нафта и земен гас, сите производи во колона 5 на-
место бројот: „0,77" треба да стои бројот: „1,07"; 

Во гранката 0105 група 01050 подгрупа 010500 Произ-
водство на нафтени деривати: сите производи, во колона 5 
наместо бројот: „0,77" треба да стои бројот: „1,07". 

Во точка 2 треба да се додаде по грешка испуштениот 
став 2, кој гласи: 

„На цената добиена со примена на одредбата на став 
1 од оваа точка, увозникот може да ги засмета фактичките 
зависни трошоци до местото каде што се царинат стоките, 
како и фактичките трошоци настанати при увозот на сто-
ки со примена на прописите на општествено-политичките 
заедници (задолжителни прегледи при увозот, атести, за-
должителни анализи), износите на банкарските провизии, 
трошоците на акредитивите и каматите на кредити за увоз 
на стоки"." 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 10 
јули 1986 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за обврски на пре-
тходно известување на Сојузниот завод за цени за проме-
на на цените на определени производи и услуги, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86), се поткрале долу-
наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
Н А О Д Л У К А Т А ЗА О Б В Р С К А Н А П Р Е Т Х О Д Н О И З -
В Е С Т У В А Њ Е Н А С О Ј У З Н И О Т З А В О Д ЗА Ц Е Н И ЗА 
П Р О М Е Н А Н А Ц Е Н И Т Е Н А О П Р Е Д Е Л Е Н И П Р О И З -

В О Д И И У С Л У Г И 

Во точка 1 став 2 во табелата, во колона 2 наместо 
бројот на групата: „01131" треба да стои бројот: „01132". 

Пред став 4 треба да се додаде по грешка испуштени-
от број 2, а по точка 3 наместо точ. 3,4, 5 и 6 треба да сто-
јат точ. 4, 5, 6 и 7. 
^ Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 1 
јули 1986 година. 
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604. Одлука за разрешување и назначување член на 
Сојузниот совет за заштита на уставниот поре-
док 1161 

605. Одлука за поблиските услови за упис во суд-
скиот регистар на правата за вршење работи 
на надворешнотрговскиот промет 1161 

506. Одлука за износот на бескаматниот заем што 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини му 
го обезбедуваат републиките и автономните 
покраини 1164 

Ѕ07. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за царинската постапка во патнички-
от промет 1165 

И)8. Правилник за измена на Правилникот за под-
несување на исправи во царинската постапка 1166 
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609. Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот на царинскиот надзор и за постапка-
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ни 1168 

611. Правилник за пуштање во промет и за корис-
тење на радиоактивни материи над определе-
ната граница на активност, на рендген-апарати 
и други апарати што произведуваат јонизирач-
ки зрачења и за мерките за заштита од зрачење 
на тие извори 1168 

612. Правилник за начинот на водење евиденција за 
изворите на јонизирачки зрачења и за озрачу-
вањето на населнието и лицата што при рабо-
тата се изложени на дејството на јонизирачки 
зрачења 1177 

613. Правилник за условите за применување на из-
ворите на јонизирачки зрачења во медицината 1178 

614. Правилник за границите над кои населението 
и лицата што работат со извори на јонизирач-
ки зрачења не смеат да бидат изложени на оз-
рачување и за мерењата на степенот на из-
ложеноста на јонизирачки зрачења на лицата 
што работат со извори на тие зрачења и за 
проверување на контаминацијата на работната 
средина 1185 

615. Правилник за местата методите и роковите за 
испитување на контаминација со радиоактив-
ни материи 1190 

616. Правилник за стручната подготовка, здрав-
ствените услови и здравствените прегледи на 
лицата што можат да работат со извори на јо-
низирачки зрачења « 1193 

617. Правилник за начинот на собирање, евиденти-
рање, обработување, чување, конечно сместу-
вање и испуштање на радиоактивни отпадни 
материи во човековата средина 1195 

618. Правилник за вршење на војната обврска 1199 
619. Решение за утврдување на организациите на 

здружен труд што ги исполнуваат условите за 
систематско испитување на контаминацијата 
со радиоактивни материи 1216 

620. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои престанаа да важат дозволите за пуш-
тање во внатрешниот промет " 1217 

621. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешниот промет 1219 

622. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешниот промет, во кои се извршени из-
мени и дополненија 1222 

623. Список на средствата за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за пуштање во 
внатрешниот промет а за кои престанаа да 
важат досегашните дозволи 1225 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 3 став 1 од Законот за испитување на по-
теклото на имотот 1231 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 22 под в) од Правилникот за работните 
односи на Основното училиште „Треќи краље-
вачки батаљон" во Крагуевац 1232 

Исправка на Одлуката за давање согласност на це-
ните на определени производи 1232 

Исправка на Одлуката за начинот на формирање на 
цените на производите од увоз 1233 

Исправка на Одлуката за обврска на претходно из-
вестување на Сојузниот завод за цени за про-
мена на цените на определени производи и ус-
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