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732. 
Врз основа на член 217 ст. 2 и 3 од Законот за основи-

те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78, 2Г/82 и 18/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧНИ СОВЕТИ ВО СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
1. Во сојузните органи на урпавата можат да се фор-

мираат стручни совети за разгледување на прашања од де-
локругот на тие органи. " / 

2. Стручните совети, на барање од Сојузниот из-
вршен совет, сојузните органи на управата или по сопстве-
на иницијатива, разгледуваат позначајни прашања од де-
локругот на тие органи кои се однесуваат на предлагање и 
утврдување на политиката и преземање на мерки. 

Во разгледување на прашањата од став 1 на оваа точ-
ка, стручниве совети даваат мислења, предлози ^иниција-
тиви, а особено во фазата на подготвување на нацрти и 
предлози на закони, други прописи и општи акти, како и 
во фазата на следње на ефектите ^а примена на тие пропи-
си. 

3. Кога станува збор за посложени прашања кои спа-
ѓаат во делокругот на повеќе стручни совети односно со-
јузни органи на управата, стручните совети соработуваат 
меѓусебно. / 

Претседателот на стрчниот совет, во договор со фун-
кционерите што раководат со сојузните органи на управа-
та, обезбедува соработка и размена Иа мислења на сите за-
интересирани субјекти Ѕа прашањата од делокругот на 
стручниот совет. 

4. Функционерите што раководат со сојузните органи 
на урпавата се должни да разгледуваат мислења, предлози 
и иницијативи од стручните совета и за нив да заземаат 
став. I 

Ако функционерите што раководат со сојузните орга-
ни на управата не ќе ги прифатат мислењата, предлозите 
и иницијативите од стручните совети, за причините пора-
ди кои не ги прифатиле ќе ги известат стручните совети и 
Сојузниот извршен совет. 

5. Сојузниот извршен совет формира-стручни совети 
од точка 1 на оваа одлука и именува претседател и члено-
ви наѓ стручните совети на предлог од функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата во кој се форми-
ра стручниот совет. 

Предлог на решенијата за именување на стручни со-
вети поднесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата во кој се формира стручниот совет. 

Претседателот и членовите на стручните совети се 
именуваат од редовите на истакнати научни и стручни ра-
ботници од здружениот труд и од други дејности. 

6. Претседателот на стручниот совет може, кога ќе 
оцени дека е тоа потребно, во договор со функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата, да повикува 
и други истакнати научни и стручни работници од 
здружениот рруд и од други дејности да учествуваат во ра-
ботата на стручниот совет. 

За проучува^ на посложени прашања и за подготву-
вање на предлози, стручните совети можат, во договор со 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та, да формира комисии или работни групи. 

7. Претседателот на стручниот совет свикува седници 
на стручниот совет, педлага дневен ред, претседава на сед-

ниците и се грижи за ефикасноста и рационалноста на ра-
ботата на стручниот совет. 

Со поканата за седницата се доставуваат дневниот 
ред и потребните материјали за разгледување. 

8. Вршењето на стручни и административни работи 
за потребите на стручните совети го обезбедуваат сојузни-
те органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите за 
кои е формиран стручниот совет. 

9. На претседателот и на членовите на стручниот со-
вет и на други научни и стручни работици цѓго учествува-
ат во работата на стручните совети, им припаѓа надомест 
за патните трошоци и надомест за учествување во работа-
та на стручните совети. Височината и начинот за оствару-
вање на надоместот ќе се уредат со посебен пропис на Со-
јузниот извршен совет. 

Средства за работа на стручните совети се обезбеду-
ваат од средствата за работа на сојузниот орган на упра-
вата во кој се формира стручниот совет (средства за посеб-
ни намени) што се обезбедуваат во буџетот на федерација-
та. 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на ојавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 369 * 
31 јули 1986 година -
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

733. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката на начинот на формирање на цените 

на производите вр прометот на големо односно на мало' 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/86 и 27/86), во точка 2 
став 1, во табелата, во група 01306, подгрупа 013060 Про-
изводство на шеќер: шеќер,' освен шеќер во прав, ванилин 
шеќер и шеќер во коцки и кристал, во пакувања помали од 
30 g (угостителски пакувања) во колона 5 бројот: „3,50" се 
заменува со бројот: „2,40", а во колона 6 бројот: „11,00" се 
заменува со бројот: „7,50"; во група 01308, подгрупа 
013080 Производство на растителни.масла и масти: суро-
во масло, рафинирано масло за јадење (од соја, сончоглед 
и маслодајна репка) во колона 5 бројот: „3,00" се заменува 
со бројот: „2,10", а во колона 6 бројот: „9,00" се заменува 
со бројот: „6,20". ( 

2. Ова^ одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ", а ќе се при-
менува1 од 15 септември 1986 година. 
Е. п. бр. 386 
12 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 
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734. 
Врз основа на член 78 од Законот за прекршоците со 

кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/77, 20/82 и 14/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ И НАДОМЕСТ ЗА ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА 
НА ПОВРЕМЕНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СО-

ВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
1. Во Олуката за надомест на трошоците и надомест 

за загубена заработка на џовремените членови на Сојузни-
от совет за прекршоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/79 и 65/82) во точка 2 бројот: „200" се заменува со бро-
јот: „800". / 

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

Е.п. бр. 379 
22 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

735. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

РАСТИТЕЛНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

<со производство на сурово растително масло за јадење 
можат цените на тоа масло произведено од сончоглед, со-
ја и маслодајна репка да ги формираат врз база на пропи-
шаните заштитни цени на сончогледот, сојата и маслодај-
ната репка, зголемени за фактичките трошоци на откупот 
и доставувањето на маелодајните култури до тие органи-
зации. 

При формирањето на цените на маслото од став 1 на 
оваа точка се применува вообичаениот норматив на иско-
ристување. 

2. Цените на маслото од точка 1 на оваа одлука се на-
малуваат за вредноста на маслената сачма, маслената по-
гача и лушпите, сразмерно со учеството, пресметана по 
цените што според прописите постоеја до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

3. Цените на маслото од точ. 1 и 2 на оваа одлука се 
зголемуваат за: 

1) трошоците за преработка на сончогледот, сојата и 
маслодаЈната репка кои, согласно со прописите, се засме-
туваа до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, зго-
лемени до 10%; 

2) фактичките трошоци на амбалажата Што постоеја 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука; 

3) другите трошоци (амортизација, обврска од дохо-
дот, бруто лични доходи и заедничка потрошувачка) кои, 
согласно со прописите, се засметуваат на денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

4. Цените на суровото растително масло за јадење, 
формирани во согласност со одредбите од точ. 1 до 3 на 
оваа одлука, важат при постојните услови на продажбата 
франко растоварна станица на купувачот. 

5. Цените на рафинирано^ растително масло за јаде-
ње се формираат врз основа на цените на суровото расти-
телно масло за јадење формирани во согласност со точ. 1 

до 4 на оваа одлука, со примена на вообичаениот норма-
тив на искористување. 

Цената на маслото од став 2 на оваа точка се намалу-
ва за вредноста на масните киселини, сразмерно со нивно-
то учество, пресметана по цените што според прописите 
постоеја до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
Така намалената цена може да се зголеми за: 

1) трошоците за рафиниран^ на маслото кои, во сог-
ласност со прописите, се засметуваа до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, зголемени за 10%; 

2) фактичките трошоци на амбалажата што постоеја 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука; 

3) другите трошоци (амортизација, обврски од дохо-
дот, бруто лични доходи и заедничка потрошувачка), кои 
согласно сопрописитр, се засметуваа на денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

6. Цените на рафинираното растително масло за јаде-
ње, формирани во согласност со одредбите на точка 5 од 
оваа одлука, важат при постојните услови на продажбата 
франко растоварна станица на купувачот. 

7. Производител ските цени на суровото и рафинира-
ното растително масло за јадење, формирани во соглас-
ност со одредбите на оваа одлука, можат да се зголемат 
најмногу до 54% во однос на цените што според прописи-
те постоеја на денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка. ' 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува и на 
цените на сите споредни производи во производството на 
растително масло за јадење (маслена сачма, маслена пога-
ча и лушпи). 

8. Цените на растителното масло за јадење од увоз се 
формираат според прописот со кој се уредува начинот на 
формирање на цените на производите од увоз. 

. 9. Цените на мешаните масла за јадење се формираат 
сразмерно со учеството на одделни видов« масла за Јаде-
ње во тие мешаници, а според цените на тие масла форми-
рани во согласност со одредбите на оваа одлука. 

10. Организациите на здружен труд што се занимава-
ат со промет на масло за јадење, како и работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен труд, со средства 
на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот 
текст: иматели на дуќани) можат постојните цени на рас-
тителното масло за јадење затечено на залихи да ги зголе-
мат за: 

Масло од соја и Масло од 
маслодајна репка сончоглед 

1) сурово масло за јадење 144,85 дин/к^ 170,98 дин/к§ 
2) рафинирано масло за јадење: 

- во буриња најмалку 
од 50 к§ (ринфуза) 172,77 дин/к§ 203,93 дин/кѕ 

- во лименки и плас-
тична амбалажа од 3 
до 25 литри 160,55 дин/1 189,51 дин/1 
во стаклени шиши-
ња од 1 литар 174,52 дин/1 205,99 дин/1 
во пластични шиши-
ња од 1 литар 178,01 дин/1 210,11 дин/1 
во пластични шиши-
ња од 3/4 литар 136,12 дин/1 160,68 дин/1 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на масло за јадење можат цените на маслото за 
јадење во прометот на големо односно на мало, за масло 
за јадење што е затечено на залихи да ги зголемат така 
што на набавната цена да ги засметуваат износите од став 
1 на оваа точка. 

11. Организациите на здружен труд што се занимава-
ат со промет на масло за јадење и имателите на дуќани ќе 
ги попишат сите количини на растително масло за јадење 
од сончоглед, соја и маслодајна репка, како и мешаните 
масла од тие суровини затечени на залихи на 14 септември 
1986 година и сите количини на тие масла што до тој ден 
им се фактурирани на организациите и на имателите на 
дуќани (стоки на пат). 
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Организациите на здружен труд и имателите на дуќа-
ни од став 1 на оваа точка ќе ја пресметаат и ќе ја евиден-
тираат во своето книговодство или во друга евиденција, 
во согласност со прописите, разликата во цената за сите 
попишани количини и таа разлика може да се користи во 
согласност со прописите на републиките и автономните 
покраини. 

12. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за начинот на фор-
мирање на цените за растително масло за јадење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86 и 42/86). 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 15 септември 1986^година. 

Е. п. бр. 387 
12 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

736. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ШЕЌЕРОТ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на шеќер можат цените на шеќерот да ги 
формираат врз база на пропишаната заштитна цена за ше-
ќерна репка, зголемена за фактичките трошоци на откупот 
и доставувањето на шеќерната репка до тие организации. 

При формирањето на цените на шеќерот рд став 1 на 
оваа точка се применува вообичаениот норматив на иско-
ристуван^. 

2. Цената на шеќерот од точка 1 на оваа одлука се на-
малува за вредноста на меласата и резанките на шеќерна-
та репка сразмерно со нивното учество во цената на шеќе-
рот, пресметана по цените што според прописите постоеја 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука и се зголе-
мува за: 

1) трошоците за преработка на шеќерната репка што, 
согласно со прописите, се засметуваа до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, зголемени до 10%; 

2) фактичките трошоци на амбалажата што постоеја 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука; 

3) другите трошоци (амортизација, обврски од дохо-
дот, бруто лични дохрди и заедничка потрошувачка), до 
износите кои, согласно со прописите, се засметуваа на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Цените на шеќерот од точ. 1 и 2 на оваа одлука се 
однесуваат на цените на шеќерот во кристал, во пакување 
од 50 килограми. Цените на другите видови шеќер се фор-
мираат врз основа на следните односи на цените: 

Дин./кѕ 
1) шеќер во кристал, пакување од 50 100 
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски 

начин, од 1 к^ и 2 к^ 105 
3) шеќер во коцки, пакуван во тврда амбалажа, 

нето 1 к$ 132 
4) шеќер во коцки, во друго пакување, нето 1 

кв 124 

4. Цените на шеќеротт од точ. 1 до 3 на оваа одлука 
важат како продажни цени на производителот, франко на-
товарено во вагон, брод или шлеп на најблиската натовар-
на станица на производителот или франко натоварено во 
фабрика, вклучувајќи ги и трошоци за пакување и амба-
лажа. 

5. Производителските цени на шеќерот формирани 
во согласност со одредбите од оваа одлука можат да се 
зголемат најмногу до 54% во однос на цените што според 
прописите постоеја на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува и на 
цените на сите споредни производи во производството на 
шеќер (меласа и резанки на шеќерна репка). 

6. Цените на шеќерот од увоз се формираат според 
прописот со кој се уредува начинот на формирање на це-
ните на производите од увоз. 

7. За шеќер во прав, ванилин-шеќер и шеќер во коцки 
и кристал, во пакување помало од 30 % (угостителско паку-
вање), организациите на здружен труд ги формираат свои-
те цени според условите на пазарот. 

8. Цените на шеќерот во прометот на големо односно 
на мало се формираат според прописите за формирање на 
цените на производите во прометот на големо односно на 
мало. 

9. Организациите ца здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер, како и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во 
сопственост на граѓани (во натамошниот текст: иматели 
на дуќани) можат постојните цени на шеќерот затечен на 
залихи да ги зголемат за: 

Дин./к$ 

1) шеќер во кристал, пакување од 50 88 
2) шеќер во кристал, пакување на индустриски 

начин од 1 и 2 к§ . 93 
3) шеќер во коцки: 

- пакување во тврда амбалажа нето 1 к§ 116 
- во друго пакување, нето 1 к§ 109 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани можат цените 
на шеќерот во прометот на големо односно на малова 
шеќерот што е затечен на залихи, да ги зголемат така што 
на набавната цена ги засметуваат износите од став 1 на 
оваа точка. 

10. Организациите на здружен труд што се занимава-
ат со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ги попи-
шат сите количини на шеќер затечени на залихи на 14 сеп-
тември 1986 година и сите количини на шеќер кои до тој 
ден им се фактурирани на организациите и на имателите 
на дуќани (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд и имателите на дуќа-
ни од став 1 на оваа точка ќе је пресметаат и ќе ја евиден-
тираат во своето книговодство или во друга евиденција, 
во согласност со прописите, разликата во цената за сите 
попишани количини и таа разлика може да се користи во 
согласност со прописите на републиките и автономните 
покраини. 

11. Со денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за начинот на фор-
мирањето на цените на шеќерот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/86 и 42/86). 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 15 септември 1986 година. 

Е. п. бр. 388 
12 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 1 

Јанез Земљарич, е. р. 
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737. 
Врз основа на член 3 став 4 од Законот за измени и 

дополненија л а Законот за боречкиот додаток („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА 
ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1986 
ГОДИНА 

1. Височината на основата за определување на бореч-
киот додаток, утврдена во точка 1 од Наредбата за утврду-
вање на основата за определување на боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/86), се зголемува за 70% 
од процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во првото полугодие 1986 година во однос на 1985 то-
дина и се утврдува во износ од 63,798 динари, од 1 јануари 
1986 година. 

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

Бр. 866/86 
5 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

738. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на носителите . 
на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85) и член 4 став 4 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГОДИНА 
1. Височината на основата за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска Споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската национаЛноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена во точка 1 од Наредбата 
за утврдување на височината на основата за определување 
на постојаното месечно парично примање во 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/86), се зголемува за 70% 
од процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во првото полугодие 1986 година во однос на 1985 го-
дина и се утврдува во изнобгод 63.798 динари, од 1 јануари 
1986 година.^ 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен, Лист на СФРЈ". 

Бр. 867/86 
5 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с.р. 

739. 
Врз основа на член 6 стгав 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 
ГОДИНА 

1. Височината на постојано месечно парично прима-
ње според Законот за основните права на лицата одлику-
вани со Орден на народен* херој, утврдена во точка 1 на 
Наредбата за утврдување на височината на постојаното 
месечно парично примање во 1986 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/86), се зголемува за 70% од процен-
тот на порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
првото полугодие 1986 година во однос на 1985 година и 
се утврдува во износ од 63.798 динари, од 1 јануари 1986 
година. 

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

Бр. 868/86 
5 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашала на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с.р. 

740. 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за измени и -

дополненија на Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ*', бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, 
ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА 
ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 

1986 ГОДИНА 

1. Паричните износи на личната и семејната инвалид-
нина, додатокот за нега'и помош, од страна на друго лице 
и на ортопедскиот додаток, утврдени во точка 1 од Наред-
бата за утврдување на месечните парични износи на лич-
ната и семејната инвалиднина, додатокот за нега и помош 
од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 
1986 година („Службен лист нк СФРЈ", бр. 11/86), се зголе-
муваат за 70% од процентот на порастот на просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во првото полугодие 1986 година во 
однос на 1985 година и се утврдуваат, во месечни износи: 

. - 1) лична инвалиднина: 
Група: Динари: 
I 91.179 
I I : 66.075 
II I 49.994 
I V 36.919 
V 26.288 
V I 16.291 
VI I 11.019 
VIII 5.321 
I X 3.967 
X ..2.684 
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2) семејна инвалиднина: Динари: 
- за еден корисник на семејна инвалиднина 

(член 36 став 2) од Законот за основните права 
на воените ивалиди и на семејствата на паднати-
те борци) 5.936 

- за еден корисник на семејна инвалиднина 
што тоа право го остварува како член на семеј-
ството на паднат борец (член 36 став 3 од Зако-
нот за основните права на воените инвалиди ц 
на семејствата на паднатите борци) 11.871 

- зголемена семјена инвалиднина (член 39 
од Законот за основните права на воените инва-
лиди ц,на семејствата на паднатите борци) 3 1 . 6 5 7 ч 

3) додаток за нега и̂ помош сѓд страна на 
друго лице: Динари: 

- за прв степен 78.165 
- з а втор степен . . . . . . . . . . . * 60.132 
- за трет степен 42.100 
4) ортопедски додаток: Динари: 
- за прв степен 26.382 
- за втор степен 20.129 
- за трет степен * 12.970 
- за четврт степен 6.273 
2. Износите утврдени во точка 1 од оваа наредба при-

паѓаат од 1 јануари 1986 година. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лкст на СФРЈ". 

Бр. 869 
5 септември 1986 година 
Белград . *" 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Вукиќ, е. ,р. 

Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, 
кози и свињи) и производи и суровини по потекло од тие 
животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 59/85, 67/85, 5/86, 13/86,45/86 и 49/86). 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 6384/1 1 

8 септември 1986 година 
Белград 

Заменик - претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с.р. 

741. 
Врз основа на член 52 тон. 1 и 2 од Законот за зашти-

та на животните од заразни болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на^СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комите* за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
СПРЕМА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН 
ВЕТЕРИНАРСКИ НАДЗОР И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ МЕРКИ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗА-
РАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ 

НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП 
1. Заради спречување на внесување и ширење во Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија на за-
разни болести лигавка и шап: 

1) се*' забранува увозот од Република Италија на ча-
пункари (говеда, свињи, овци и кози), како и на производи, 
суровини и отпадоци по потекло од чапункари и провоз 
преку територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; 

2) се забранува внесувањето во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија од Република Италија на 
производи и суровини по потекло од чапункари, освен 
термички обработени конзерви; 

3) се наредува заштитно цепење против лигавка и 
шап со вакцина ОАЦ на сите говеда, овци и кози во гра-
ничните општини спрема Република Италија, и тоа: Ко-
пар, Сежана, Нова Горица, Толмин и Јесенице; 

4) на граничните премини спрему Република Италија 
се наредува дезинфекција на сите превозна средства корис-
тени за превоз на животни, производи, суровини и отпадо-
ци од животинско потекло, што се враќаат празни од Ре-
публика Италија во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за забрана н^ увозот во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и про-
возот преку територијата на Социјалистичка Федеративна 

742, 
Врз основа на член 52 точка 2 рд Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУН-
КАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРО-
ИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИ-

ВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 7 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и на провоз преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и сви-
њи) и на производи и суровини по потекло од тие животни 
од Република' Италија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/85, 67/85, 5/86, 13/86, 45/86 и 49/86) во точка 1 по збо-
рот: „Виченца" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„Удине, БеневеНто и Кремона". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 910/5 
2 септември 1986 година 
Белград 

Заменик - претседател на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузманови^, е. р. 

743. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ*,'бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВОДОМЕРИ 

\ I. Општи одредби 

Член 1 , • 
Со овој правилник,се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат водомерите за ладна, 
топла и врела вода. 

Метролошките услови од став 1 на овој правилник се 
означуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.2-14/1. 

Водомерите од став 1 на овој член ја мерат вкупната 
зафатнина на водата што протекла низ водомерот, регис-
трирајќи ја на својот показен уред (во натамошниот текст: 
бројач) вјо зафатнино^ мерни единици. 

Водомерите од став 1 на овој член се употребуваат 
надвор од технолошкиот процес на работа. 
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Член 2 
Зависно од принципите на работата се разликуваат 

следните водомери: 
1) водомери со пропелер; 
2) водомери со турбина (обична или >Уоћтапоуа тур-

бина) и хидрантски водомери; 
3) водомери со клипови; 
4) водомери со прстенест клип; 
5) водомери со диск; 
6) други водомери. 

Член 3 
Принципот на работа на водомерите со пропелер 

(пропелерот може да биде во вертикална или хоризонтал-
на положба) се заснова врз вртење на пропелерот под вли-
јание на протокот на водата. Вртењето на пропелерот се 
пренесува преку преносниот механизам на бројачот со по-
средство на механичка врска или на магнетна спојница, 
така што бројот на вртењето на пропелерот е пропорцио-
нален на зафатнината на водата што протекла низ водоме-
рот, која се регистрира како вкупна зафатнина на бројниот 
на водомерот. 

Водата може да наидува на пропелерот во еден Млаз 
(едномлазен водомер) или повеќе млазови (повеќемлазен 
водомер). 

Член 4 
Принципот на работа на водомерот со турбина 

(обична или АУоктапоуа турбина во вертикална или хори-
зонтална положба) се заснова врз вртењето на турбината 
под влијание на протокот на водата. Вртењето на турби-
ната се пренесува посредно на бројачот, така што бројот 
на вртењата на турбината е пропорционален на зафатни-
ната на водата што протекла низ водомерот која се регис-
трира како вкупна зафатнина на бројачот на водомерот. 

Специфичноста на принципот на работа на хидран-
тскиот водомер со турбина се состои во специфичната 
конструкција на куќиштето на водомерот, со што се по-
стига хоризонтален правец на излезот на водата од водо-
мерот, вертикален на правецот на влезот на водата во во« 
Домерот. 

Член 5 
Принципот на работа на водомерот со клипови се за-

снова врз праволиниско движење на два или повеќе исти 
клипови, поврзани со коленесто вратило, под влијание на 
разликата на притисокот на водата од предната и задната 
страна на клиповите, така што бројот на вртењето на ко-
ленестото вратило е пропорционален на зафатнината на 
водата што протекла низ водомерот.. 

Клиповите на водомерот од став 1 на овој член прет-
ставуваат мерни елементи и нивното движење мора да го 
обусловува движењето на механизмот за разводување на 
водата на клиповите и за регистрирање, на бројачот на во-
домерот, на вкупната зафатнина на водата што протекла 
низ водомерот. 

Член 6 
Принципот на работа на водомерот со прстенест 

клип се заснова врз кружно движење на прстенестиот клип 
чиј раб се лизга по рамната површина на дното и капакот 
на чаурата на клипот под влијание на протокот на водата, 
при што се формираат променливи Пресеци помеѓу кли-
пот и чаурата така што кружното движење на прстенести-
от клип е пропорционално на зафатнината на водата што 
протекла низ водомерот. 

Кружното движење на прстенестиот клип во својата 
чаура мора да< се пренесува посредно на механизмот на 
бројачот на кој се регистрира вкупната зафатнина на вода-
та што протекла низ водомерот. 

Член 7 
Принципот на работа на водомерот со диск се засно-

ва врз движењето на дискот по кружниот дел на мерната 
комојра (процесноно движење) под влијание на протокот 
на водата и се пренесува посредно врз механизмот на бро-
јачот, така што движењето на дискот е пропорционално 

на зафатнината на водата што протекла низ водомерот и 
го обусловува регистрирањето, на бројачот на водомерот, 
на> вкупната зафатнина на водата што протекла низ водо-
мерот. 

Мерната комора мора да биде ограничена со две по-
вршини во форма на конус и две површини во форма на 
калоти. При движењето на дискот мораат да бидат испол-
нети следните услови: 

1) калотестите издаденост од долната и горната 
страна на дискот мораат да се движат во соодветните 
лежишта на мерната комора; 

2) оската на дискот, која механички е врзана за броја-
чот, во своето движење морала опишува конусна површи-
на; 

3) работ на дискот мора да се лизга по внатрешниот 
ѕид на мерната комора. 

Член 8 
Водомерот работи и при притисок на водата кој вла-

дее во делот на водоводната мрежа каде што е вграден. 
Притисокот во делот на водоводната мрежа каде што 

е вграден водомерот е истовремено работен притисок за 
водомерот, и тој треба да биде помал или еднаков на но-

. миналниот притисок (КР) на водомерот. 

Член 9 ^ 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) проток на водата (<0 е количникот на зафатнината 

на водата што протекла низ водомерот и времето потреб-
но за протекување; 

2) работен опсег на водомерот е опсегот на прото-
кот во кој грешките на мерењата на водомерот се во гра-
ниците што се допуштени со овој правилник.. Работниот 
опсег на водомерот е ограничен со минималниот и макси-
малниот проток; 

3) максимален проток (чтЛ) е вредноста на протокот 
која одговара на горната граница на работниот опсег. Тоа 
е најголемата вредност на протокот при која водомерот 
може да работи во ограничен период, со тоа што грешки-
те на мерењето на водомерот се во границите 1џто се до-
пуштени со овој правилник; 

4) минимален проток ^ т } п) е вредноста на протокот 
која одговара на долната граница на работниот опсег; тоа 
е најмалата вредност на протокот при која може да рабо-
ти водомерот, со тоа што грешките на мерењето на водо-
мерот се во границите допуштени со овој правилник; , 

5) номинален проток (чп) е вредноста на протокот 
која е еднаква на половината на максималниот проток. 
При номиналниот проток водомерот мора сигурно да ра-
боти во нормални услови на употреба и грешките на мере-
њето на водомерот мораат да бидат во границите што се 
допуштени со овој правилник; 

6) преоден проток е вредноста на протокот која 
се наоѓа меѓу минималниот проток (цтЈп) и'најголемата 
вредност на преодниот проток определена со овој правил-
ник. Најголемата вредност на преодниот проток го дели 
работниот опсег на водомерот на две зони: горна мерна 
зона и долна мерна зона во кои најголемите допуштени 
грешки на мерењето на водомерот се различни; 

7) релативен проток (с^ — ц/Чтах) е односот на некој 
проток (<0 и на максималниот проток (чтах). Релативниот 
проток ^л — ^/^таx служи за определување на широчината 
на горната мерна зона. Релативниот проток цтјП « <ЈтјП-
/Цтах служи за определување на широчината на работниот 
опсег на водомерот; 

8) работната/гемпература на водата е температура-
та на водата во цевката непосредно на влезот во водоме-
рот; 

9) работен притисок на водата е притисокот на вода-
та во цевката непосредно на влезот во водомерот; 

10) номинален притисок (КР) е притисокот кој е обус-
ловен од намената на водомерот и се зема како пресметко-
вен за водомер на кој се гарантира постојана и сигурна ра-
бота на водомерот; 

И) паѓање на притисокот на водата во во доменот е 
разликата на притисокот на водата на влезот и на излезот 
од водомерот; 
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12) номинален пречник на водомерот (ОК) е пречни-
кот на влезниот отвор на водомерот и служи како каракте-
ристика за вградување наводомерот во цевоводот; 

13). номинален пречник (О>0 на хидрантскиот водо-
мер е внатрешниот пречник на излезниот канал на водо-
мерот, а влезниот канал одговара на приклучоците на хид-
рантските продолженија. 

II. Метролошки својства 
, Член 10 

Бројачот на водомерот мора да ја регистрира зафат-
нината на водата во кубни метри (т3). 

За регистрирање на зафатнината на водата можат да 
се користат механички, електромеханички или електрични 
(електронски) бројачи. 

Елементи на механичкиот бројач можат да бидат: 
1) тркалце со нанесени цифри од 0 до 9; 
2) неподвижен бројних со поделба и со стрелка која се 

врти над неподвижниот бројних; 
3) подвижен бројних со поделба и со репер; 
4) комбинација на елементите од точ. 1, 2 и 3 на овој 

став. 
Тркалцата со цифри, неподвижниот бројних со стрел-

ка и подвижниот брОЈник' со репер се наречуваат показни 
елементи на бројачот. 

Тркалцата со цифри мораат да се вртат одоздола на-
горе, а стрелката и подвижниот бројних се вртат во насо-
ката на стрелката на часовникот. 

Поместувањето на кое да било тркалце (освен тркал-
о т о што покажува најмала вредност) за една цифра на-
пред мора да уследи кога тркалцето од пониското десетно 
место ќе ја сврти последната десетина на своето полно 
вртење. Поместувањето на тркалцето што покажува нај-
мала вредност за една цифра напред мора да уследи кога 
претходниот показен елемент ќе направи полно вртење. 

Член 11 
Показниот елемент кој го покажува најмалиот дел на 

т 3 се наречува сопствен контролен елемент и мора непре-
кинато да се врти во текот на^работата на водомерот. 

Секој показен елемент мора да биде поделен на десет 
еднакви делови, освен сопствениот контролен елемент кој 
може да биде поделен на 10,20, 50, 100 или 200 еднакви де-
лови (поделоци). 

Вредноста на најмалиот поделок на сопствениот кон-
тролен елемент на бројачот, зависно од номиналниот про-
ток на водомерот, се определува според следната табела: 

Номинален проток на Вредност на зафатнината 
водомерот ш3/ћ на најмалиот поделок 

во ш3 

од 0,6 до 10 0,001 

од 15 до 175 0,01 

од 250 до 750 __ 0,1 

преку 750 - 1 

Член 12 
Брбјачот на водомерот со номинален проток до 10' 

ш3/ћ мора да има најмалку четири показни елементи за 
цели Ц13. 

Бројачот на водомерот со номинален проток преку 
10 ш3/ћ мора да има најмалку пет показни елементи за це-
ли ш3. 

Член 13 
Показните елементи мораат да бидат распоредени 

така што вкупната зафатнина регистрирана на бројачот 
да се чита лесно и прецизно. Отчитувањето на вкупната 
зафатнина Мора да се врши со собирање на отчитаните 
вредности од показните елементи. 

Член 14 
Височината на бројките на тркалцата не може да би-

де помала од 4 пип. 

Стварната или оптички зголемената широчина на 
поделбата (растојанието помеѓу двете црти) не смее да би-
де помала од 4 т т ниту поголема од 5 т ш , ако се во пра-
шање показни елементи што се поделени на десет еднакви 
делови. 

Член 15 
Стварната ^ или оптички зголемената широчина на 

поделокот (е!) на сопствениот контролен елемент, зависно 
од бројот на поделоците е прикажана во следната табела: 

Број на поделени- Стварна или оптичхи зголемена ши-
те рочина на поделокот (<!) во т т 

10 . 4 ^ е! 5 

20 2 ^ е! < 5 

50 1 ^ ( 1 ^ 4 

100 0,8 е! 2 

200 0,8 <1 2 V 

Цртите на поделбата на бројачот на водомерот мора-
ат да бидат јасни и еднообразно нанесени. 

Широчината на цртите од став 2 на овој член не смее 
да биде поголема од 0,25 од широчината на поделбата. 

Член 16 
Вредноста на поделбата на показниот елемент во 

форма на бројних со стрелка мора да изнесува 1 х 10п (ос-
вен сопствениот контролен елемент) каде што п е цел број 
позитивен или негативен или еднаков на нула. 

Показниот елемент во форма на бројник со стрелка 
може да има соодветен производ за отчитување во т 3 . 

Член 17 
Растојанието помеѓу стрелката и цртите на поделба-

та на неподвижниот бројних не може да биде поголемо од 
1 шш. 

Широчината на врвот на стрелхата мора да биде по-
мала или еднаква на 0,5 шш односно помала или еднаква 
на 0,25 од широчината на поделбата. 

Врвот на стрелката може да покрива од 0,1 до 0,5 од 
должината на најкратката црта на поделбата. 

Член 18 
Показните елементи што означуваат делови на т 3 

мораат да се разлихуваат по бојата на цифрите или стрел-
хите од похазните елементи што похажуваат цели ш3. 

Член 19 
Водомерите мораат да се изработуваат во големини-

те на номиналните пречници и номиналните протоци спо-
ред податоците од следните табели: 

а) Водомери со помали номинални пречници (ОИ) 

Номинален пречник Номинален проток 3' 
на водомерот на водомерот, 
(ОК), во ш т во т 3 / ћ 

6 0,6 

10 1 

13 1; 1,5 
15 1,5 
20 1,5; 2,5 

25 3,5; 5 

30 5; 6 

40 10 з ѕ 
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б) Водомери со поголеми номинални пречници (ОК) 

Номинален 
пречник: 

Номинален проток на водомерот, 
во ш3/ћ 

на водомерот 
(ОК), во шш Со \\̂ о11шапоуа со обична турбина 

турбина - пропелер 
50 15 15 
65 25 ѕ . 20 
8ђ 40; 50 25; 30 

100 60; 75 35; 30 
150 100; 150; 175 100 
200 250; 310; 325 
250 400 
ЗОО 600; 750 
400 1000 
500 1500 
600 . 2500 
800 4000 

в) Комбинирани водомери од хоризонтален тип 

Номинален пречник 
(ОК), во шш 

Распон 
на префрлувањето, во 

ш3/ћ 

на поголем на помал 
водомер водомер 

50 13; 20 
80 20; 25 

1б0 25; 30 
150 30:40 

Најмногу до номинални-
от проток на помал 

водомер 

г) Комбинирани водомери од вертикален тип 

Номинален пречник 
(ОК), во шш 

Распон 
на префрлувањето, во 

ш3/ћ 

на поголем 
водомер 

на помал 
водомер 

50 13 ; 20 Најмногу до номинал-
ниот проток на 

помал водомер 80 20; 25 
Најмногу до номинал-

ниот проток на 
помал водомер 

100 . 25; 30 / 

Член 20 
Грешките на мерењето на водомерот се изразуваат 

во преоценти и се пресметуваат врз основа на следниот 
образец: 

100 (VI - Ус) 
Ус 

каде што е: 
Ус -зафатнина на водата, што протекла низ водоме-

рот, измерена во мерниот котел или во комора-
та; , 

VI -зафатнина на водата, што протекла низ водоме-
рот, регистрирана на бројачот на водомерот. 

Член 21 
Грешките на мерењето на водомерот се определуваат 

, најмалку при следните протоци: 
1) приближно 0,5 чтах; 
2) помеѓу ^̂ и 1,1 
3) помеѓу ^т^п и 1,1 ^т•^п. 

Во текот на определувањето на грешките на мерење-
то на водомерот притисокот на водата на излезот од водо-
мерот мора да биде поголем од атмосферскиот притисок. 

Член 22 
Вредноста на минималниот проток и вредноста 

на преодниот проток зависно од номиналниот преч-
ник или номиналниот проток и мерниот елемент на водо-
мерот, мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) за вбдомери со номинален проток до 10 т 3 / ћ 
Чтт « 0,02 ^таx; и 
Чт\п < <ћ ^ 0,05 ^таx; 

2) за водомери со номинален проток преку 10 т 3 / ћ 
Ч Т Т ^ 0 , 0 4 <\Т&Х И 

Чпип ^ 

Член 23 
Најголемата дозволена грешка на мерењето ца водо-

мерИте за ладна вода во горната мерна зона на протокот 
(<КЖЧтах) е ± 2%, а во долната мерна зона на протокот 
(Чтш ^ 9 ^ чО е ± 5% од измерената зафатнина на водата. 

Најголемата дозволена грешка на мерењето на водо-
мерите, за топла вода со работна температура до 90 °С и 
на водомерите за топла вода со работна темепратура до 
120 °С во горната мерна зона на протокот (ч̂  ̂  4 ^ 4тах) е 
± 3%, а во долгата мерна зона на протокот (дШјП ^ Ч < чО 
е ± 5% од измерената зафатнина на водата. 

Најголемата дозволена грешка на мерењето на водо-
мерите за топла вода кои работат во спрега со пресмет-
ковна единица е ± 3%, а за водомер за топла вода за мере-
ње на кондензат е ± 2% од измерената зафатнина на вода-
та. 

Член 24 
Кај комбинираните водомери посебно се утврдуваат 

грешките на мерењето на поголем и помал водомер и тие 
мораат да бидат во границите што се допуштени со член 
23 од овој правилник. 

Член 25 
Падот на притисокот на водата во водомерот за лад-

на вода со номинален проток до 10 т 3 / ћ не смее да биде 
поголем од 0,1 МРа (1 ђаг) при максимален проток ^ т а х ) 
на вода низ водомерот. 

III. Својства на конструкцијата 

Член 26 
Водомерите де распоредуваат, зависно од својот но-

минален проток, во: 
1) водомери со номинален проток до 10 т 3 /ћ , што се 

користат за мерење на зафатнината на водата на места со 
помала потрошувачка; 

2) водомери со номинален проток преку 10 т 3 /ћ , што 
се користат за мерење на зафатнината на водата на места 
со поголема потрошувачка. 

Член 27 
Водомерот се состои од следните склопови: 
1) куќнине; 
2) мерен елемент со пренесен механизам; 
3) преносен механизам на бројачот; 
4) .бројач; 
5) затворач со провиден дел; 
6) додатни уреди (уред за давање на електрични им-

пулси, уред за регулирање на регистрираната зафатнина и 
ДР). 

Член 28 
Куќиштето е главен склоп на водомерот со кој водо-

мерот се поврзува со цевководот и во кое се вградуваат си-
те други склопови на водомерот. Куќиштето го овоз-
можува протокот на водата низ водомерот, а со тоа и ра-
ботата на водомерот. 

Склопот на мерниот елемент со преносниот механи-
зам (запчест или поинаков) под влијание на протокот на 
водата на мерниот елемент го задвижува преносниот ме-
ханизам на бројачот со точно определен преносен однос. 
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Склопот на преносниот механизам на бројачот е 
врзан за бројачот и со своето задвижување ги активира 
елементите на бројачот. 

Склопот на бројачот е составен бц елементи кои 
овозможуваат регистрирање на вкупната зафатнина на во-
дата што протекла низ водомерот. 

Склопот на затворачот со провиден дел служи за по-
врзување, затинање и обезбедување од механичко оштету-
вање на склоповите на водомерот. Провидниот дел (стак-
ло или пластика) мора да има соодветна дебелина и 
цврстина за оаботни услови на водомерот. 

Член 29 
Зависев од конструкциските својства, намената и ра-

ботната температура на водата, водомерите се делат на: 
1) водомери чиј бројач е нурнат во. во дата; 
2) водомери чиј бројач е надвор од влијанието на во-

дата; 
3) комбинирани водомери што се состојат од два па-

ралелно врзани водомери од кои едниот е со поголем а 
другиот со помал номинален проток. Во текот на мерење-
то обата водомера можат да работат истовремено или по-
единечно. Истовремената или поединечнава работа на во-
домерот се регулира со преклопен вентил така што долна-
та мерна зона на,поголемиот водомер се проширува со 
долната мерна зона на помалиот водомер, со тоа што во 
делот на распонот на префрлувањето грешката на мере-
њето е негарантирана; 

4) водомери за ладна вода кои ја мерат зафатнината 
на водата со, работна температура од точката на мрзнење-
то до најмногу 40 °С; 

5) водомери за топла вода кои ја мерат зафатнината 
на водата со работна температура до 120 °С. Водомерите 
за топла вода се делат на: 

а) водомери за топла вода со работна температура до 
90 °С; 

6) водомери за топла вода со работна темепература 
до 120 ос 

в) водомери за топла вода кои работат во спрега со 
калориметар; 

г) водомери за топла вода за мерење на кондензат; 
б) водомери кои ја мерат зафатнината на врела вода 

со работна температура преку 120 °С. 
7) хидрански водомери кои ја мерат зафатнината на 

водата на хидрант. v 

Член 30 
Водомерот мора да биде изработен бд цврст матери-

јал чија отпорност им одговара на работните услови на 
водомерот и чии физичко-хемиски својства се такви што 
да обезбедуваат: 

1) постојаност на метеријалот на сите работни темпе-
ратури; 4 

2) отпорност на материјалот на надворешна и внат-
решна корозија; 

3) нештетност на материјалот за човечкото здравје. 

Член 31 
Водомерот со номинален проток до 10 m3/h мора да 

има, на својот влезен отвор, поставено сито чија што ефек^ 
тивна површина (перфорирана површина) е еднаква на по-
вршината на напречниот пресек на влезниот отвор на во-
домерот или поголема од неа. Ситото може да биде поста-
вено и во самото куќиште на водомерот пред мерниот еле-
мент. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува џа 
хидрантските водомери од член 29 точка 7 на овој правил-
ник. 

Член 32 
Водомерот може да има направа за давање на елек-

трични импулси заради далечинско отчитување на пода-
тоците за зафатнината на водата. Уредот за давањеа на 
електрични импулси не смее да влијае на отчитувањето од 
бројачот (ако постои бројач) и на метролошките својства 
на водомерот. 

Член 33 
Водомерот може да има уред за регулирање на одно-

сот помеѓу регистрираната зафатнина на бројачот и 
стварната зафатнина на водата што протекла низ водоме-
рот. Таквиот уред мора да овозможува промена на регис-
трираната зафатнина најмалку 2% при проток кој е при-
ближно еднаков на номиналниот проток. 

Член 34 
Конструкцијата на водомерот мора да биде таква 

што водомерот да може да работи со работен и номина-
лен притисок на водата во нормални услови на работата. 

Водомерот со специјална намена може да биде кон-
струиран за работни притисоци на водата поголеми или 
помали^ од 1 МРа (10 bar). 

Член 35 
Ако постои можност да се појави замаглување на 

внатрешната страна на провидниот дел на затвораат по-
ради росење и испарување на водата, водомерот мора да 
има вграден уред за чистење на внатрешната страна на 
провеаниот дел. 

IV. Натписи и ознаки 
Член 36 

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 
еден од јазиците и писмата на народите на Југославија. 

Натписите и ознаките на водомерот мораат да бидат 
јасни, добро видливи, напишани така што да не можат да 
се избришат или симнат и добро да се видливи и во работ-
ни услови на водомерот. 

Член 37 
Водомерот мора да ги има следните натписи и озна-

ки: 
1) мерна единица - кубен метар (ш3) на плочата на 

бројачот; 
2) максимален проток (на пример qmax

 в 10 m3/h) на 
едната бочна страна од куќиштето на водомерот; 

3) номинален пречник на водомерот во mm (на при-
мер 20 mm) на другата бочна страна од куќиштето на во-
домерот; 

4) сериски бррј на производството на плочата на 
бројачот или на затворачот на водомерот; 4 

5) насока на струењето на водата во форма на стрел-
ка на обете бочни страни на куќиштето; 

6) службена ознака на типот на водомерот на затво-
рачот на водомерот или на плочата на бројачот, ако е из-
вршено испитување на типот; 

7) година на производството на затворачот на водо-
мерот или на плочата на бројачот; 

8) номинален притисок на плочата на бројачот ако е 
поголем или помал од 1МРа (10 bar) - (на пр. NP 8, NP 16, 
КР 25 и др.); 

9) назив или знак на производителот на затворачот 
на водомерот или на плочата на бројачот; 

^ 10) најголема работна температура на плочата на 
бројачот на водомерот за топла и врела вода; 

11) буквата Н да куќиштето на водомерот, на бројни-
о т или на затвррачот - ако водомерот е предвиден за ра-
бота во хоризонтална положба или V - ако водомерот е 
предвиден за работа во вертикална положба, а кај хидран-
тскиот водомер мора да биде нанесена ознаката HV на ку-
ќиштето, бројникот или затворачот. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 38 

Водомерите што се наоѓаат во употреба пред денот 
на влегувањето на овој правилник во сила и понатаму ќе 
се примаат на преглед и жигосување, ако ги исполнуваат 
условите пропишани со чл. 21,23 и 25 од овој правилник. 

Член 39 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за водомери („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/82). 
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Член 40 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-145/1 
30 септември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. p. 

744. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мејрните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува ѓ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАШИНИ ЗА МЕ-

РЕЊЕ НА ДОЛЖИНА НА ЖИЦА И КАБЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат машините за мерење 
на должина на жица и кабел (во натамошниот текст: ма-
шините за мерење на должина). 

Метролошките услови од став. 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.D-8/1. 

Член 2 
Машините за мерење на должината се користат: 
1) за мерење на должина на жица и кабел, 
2) за непрекинато одмерување на еднакви должини на 

жица и кабел. 

Член 3 
Под машини за мерење на должина, во смисла на 

овој правилник, се подразбира мерило чија работа се за-
снова врз принципот на премотување на мерениот мате-
ријал преку мерното тркало, при што мерениот материјал 
присилно се доведува во положба тангентна на мерното 
тркало или делумно или целосно се обвиткува околу него. 

Вртењето на мерното тркало се пренесува на уредот 
за покажување и обележување. 

Член 4 
Границите на дозволените грешки (во натамошниот 

текст GDG) на мерилото, при прегледот на мерилото, се: 
1) за машините за мерење на должина во продажба на 

големо ± 0,4% од мерената должина, но не помалку од ± 
20 mm; ( 

2) за машините за непрекинато одмерување на еднак-
ви должини ± 0,4% ± 40 mm, но не помалку од ± 60 mm; 

3) за машините за мерење на должина во продажба на 
мало + 0,5% од мерената должина, но не помалку од + 20 
mm. х 

' Член 5 
GDG на фактичната вредност на обемот на мерното 

тркало (во однос на пресметковната вредност) можат да 
изнесуваат најмногу 1/2 од релативната грешка на маши-
ната за мерење на должина. 

Член 6 
GDG за машините што во процесот на мерењето 

вршат обележување на одмерените должини, при прегле-
дбт на мерилото, се: 

1) за должина од почетната ознака (точка, црта) до 
која и да е ознака (измерена должина) ги имаат вредности-
те дадени во член 4 на овој правилник; 

2) за должина ограничена со кои и да се две ознаки на 
растојание од 0,5 т , 1т или п • 1 т изнесува + 0,4% од 
вредноста на дадената должина, но не помалку од 6 mm. 

Член 7 
Машините за мерење на должина мораат да мерат во 

GDG^o следните референтни услови: 
1) температура на работната средина: од + 10 °С до 

+ 40 °С, 
2) релативна влажност 65 ± 15%, 
3) брзина на мерењето на материјалот во номинален 

опсег на употребата; 
4) мрежен напон во опсег од 220 V ± 10%; 
5) дебелина на мерениот материјал во номинален оп-

сег на употребата, 

Член 8 
Машината за мерење на должина се состои од след-

ните делови: 
1) куќиште; " 
2) мерно тркало (валјак); 
3) показен уред (бројач); 
4) команден уред. ' 

Член 9 
На куќиштето на машината за мерење на должина 

мора да биде нанесена неподвижна цврста ознака, која ќе 
служи како ознака на почетокот и крајот на мерењето. 

Член 10 
Мерното тркало (валјакот) на машината за мерење 

на должина мора да биде изработено од метал или друг 
материјал и може да биде обложено со постојана облога, 
која ќе го намали лизгањето и трошењето на мерениот ма-
теријал. 

Вредноста на фактичкиот обем на мерното тркало нџ 
смее да биде помала од 0,2 m ниту поголема од 1 т . 

Целокупниот раб на мерното тркало мора да биде 
Пристапен. 

Член 11 
Мерното тркало мора да биде поврзано со показниот 

уред - бројач, така што да го одвојува бројот на обртите 
на мерното тркало напред и назад. 

Ако електрично-импулсните бројачи не можат да ме-
рат во обете насоки (во директна насока се врши зголему-
вање на покажаната вредност а во обратна - намалување), 
тогаш движењето во обратна насока мора да биде оневоз-
можено. 

Ако мерениот материјал делумно или целосно се об-
виткува околу мерното тркало, тогаш дебелината ^ре-
чникот) на мерениот материјал мора да биде во ограничен 
опсег. • . 

Член 12 
Показниот уред мора да има покажувачи изработени 

во форма на дигитална (цифрена) скала, со броеви: 
а) на диск, или 
6) на барабан, или 1 

в) во форма на електронска дигитална (цифрена) ска-
ла. 

Броевите на покажувачот мораат да се наоѓаат во 
еден ред (порамнети). 

Минималната височина на броевите мора да изнесу-
ва 4 mm. 

Ако на работ (периферијата) на мерното тркало се 
нанесени ознаки (црти) што претставуваат поделба во еди-
ници на должина (производ на единица на должина), то-
гаш мерното тркало е показен елемент на показниот уред. 

Член 13 
Вредноста на најмалиот поделок мора да изнесува: 
1) 1 cm, ако се мерат должини поголеми од 5 т ; 
2) 1 dm, ако се мерат должини поголеми од 50 т ; 
3) 1 т , ако се мерат должини поголеми од 500 т . 



Петок, 12 септември 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ * Број 51 - Страна 1515 

Член 14 
Показниот уред на машината за мерење на должина 

за машини што се користат во продажбата на мало мора 
да има покажувач (бројач) на еднократно измерената 
должина, кој мора да има можност за поништување на по-
кажаната вредност, а може да има покажувач (бројач) на 
вкупно измерените должини, кај кој не може да се пониш-
тува покажаната вредност; 

Показниот уред за машини за одмерување на еднакви 
должини мора да има покажувач (бројач) на должината на 
измереното парче на кое покажувањето автоматски се по-
ништува на крајот на секое одмерување на зададената 
должина, а бројач на измерените парчиња мора да има 
можност за поништување на покажаната вредност. 

Бројачот на парчињата мора да биде поврзан со бро-
јачот на измерената должина. 

Член 15 
Машините за мерење на должина мораат да имаат ко-

мандни уреди. Зависно од намената на машината за мере-
ње на должина, со комадните уреди мора да се обезбеди 
потребна функционалност (на пример уред со кој мерното 
тркало ќе се задржи ед додека не се одмери соодветна 
должина или ќе се исклучи, односно ќе се запре за кратко 
време кога ќе се достигне определена должина, или авто-
матски склоп кој обезбедува прекин на процесот на мере-
њето, ако откажало повлекувањето на мерниот материјал 
или материјалот е недоволно затегнат и др.) 

Член 16 
Машините за мерење на должина, кои во процесот на 

мерењето нанесуваат ознаки на должина на мерениот ма-
теријал, нанесувањето на ознаките мораат да го вршат та-
ка што обележувањето на одмерените должини на секои 
0,1 ш или 1 ш на одмерената должина да се врши со точки 
или црти. Точките или цртите што претставуваат цел број 
на метарот мораат да се означат и со број, а точките или 
цртите што претставуваат половина од метарот можат да 
се означат и со број без ознака на единицата на должина. 

Член 17 
Машините за мерење на должина можат да имаат до-

датни уреди како што се: 
1) печатач кој ја бележи на картичка или лента вред-

носта на измерената должина. Вредноста забележена на 
картичката не смеела се разликува од вредноста отчитана 
на показниот уред (вредностите на најмалиот поделок мо-
раат да бидат исти); 

2) сигнализација, која се вклучува непосредно пред да 
се достигне определената одмерена должина; 

3) уред за рачно исклучување и вклучување на броја-
чот на измерената должина, со чија помош може да се из-
бегне мерење на местата со грешка на мерениот матери-
јал. Овој уред треба да е поврзан со друг бројач кој ќе ги 
регистрира измерените должини на местата со грешка на 
мерениот материјал. 

Член 18 
Натписите и ознаките на машините за мерење на 

должина мораат да бидат испишани на еден од јазиците и 
писмата на народите односно народностите на Југослави-
ја. 

Натписите и ознаките на машините за мерење на 
должина мораат да бидат јасни, добро видливи во работ-
ни услови и испишани така што да не можат да се избри-
шат или симнат. 

Член 19 
Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат: 
а) на плочката (таблицата) која се наоѓа на куќиште-

то на мерилото, и тоа: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) ознака на типот и фабрички број на мерилото; 
3) службена ознака на типот на машината за мерење 

на должина, ако е извршено испитување на типот; 
4) дозволено само за пречници со дебелина од . 
т ш до т т (само на машините кај кои дебелината 

на материјалот влијае врз мерењето); 

5) номинална вредност на максималната брзина на 
мерењето: V шах« ш/ѕ (ако оваа големина е од влија-
ние врз резултатот од мерењето); 

6) на плочката на показниот уред: 
1) покрај покажувачот на вредноста на измерената 

должина, ознака на единицата на должина: с т ; д т ; т ; 
2) покрај покажувачот на вкупно измерената 

должина, ако овој постои, ознака на единицата на 
должина: с т ; д т ; т ; 

3) покрај покажувачот - бројач на одмерените еднак-
ви должини: „парчиња". 

Член 20 
Одредбите од овој правилник ќе се применуваат на 

машини за мерење на должина произведени од денот на 
влегувањето на х>вој правилник во сила. 

Машините за мерење на должина што се наоѓаат во 
употреба ќе се примаат на преглед и понатаму, ако ги ис-
полнуваат условите во поглед на ООО, пропишани со 
член 4 или со член 5 од овој правилник. 

Член 21 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за машини за мерење на должината на жица и кабел 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/81). 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0404-3548/1 : 

26 ноември 1985 година 
Белград 

^ Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

745. 
Врз основа на чден 33 став 1 од Законот Зја мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА АВТОЦИСТЕРНИ, 

ВАГОНЦИСТЕРНИ И ПРЕНОСНИ ЦИСТЕРНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат автоцистерните, ва-
гонцистерните и преносните цистерна (во натамошниот 
текст: цистерни), што се користат како мерила со ограни-
чена зафатнина за превоз на течности. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.2-7/1. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 

цистерни со кои се превезуваат течности под притисок -
течни гасови (пропан, бутан, кислород, јаглен-диоксид, 
азот и ел.). 

Член 3 
Под цистерна, во смисла на овој правилник се под-

разбира сместувачко-транспортен сад врзан за рамката на 
моторно твозило, приколка, полуприколка, железнички ва-
гон или друг постамент. 

Член 4 
Течности, во смисла на овој правилник, што се преве-

зуваат со цистерна се: 
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1) течни горива и мазива; 
2) течни прехранбени лроизводи; 
3) алкохолни и безалкохолни пијачки; 
4) течни хемикалии и други течни Производи. 
Динамичката вискозност на течностите од став 1 на 

овој член на температурата на мерењето не смее да биде 
поголема од 17 тРа.ѕ. 

Член 5 
Цистерните, во смисла на овој правилник, се распоре-

дуваат во:' 
1) автоцистерна-сад со зафатнина V ^ 1 ш3, трајно 

врзана на рамката на влечното моторно возило, со при-
клучно возило или без приклучно возило (специјална при-
колка); 

2) ва^онцистерна-сад со зафатнина од V* 10 т 3 , мон-
тирана на долниот дел на машината на двоосно или пов$-, 
ќессно шинско возило; 

3) преносна цистерна-сад (контејнери) со зафатнина 
од >0,2 ш3 што може да се пренесува или превезува од едно 
на друго место на складирање односно да се претоварува 
од едно на друго возило. 

Член 6 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, го 

имаат следното значење: 
1) номинална зафатнина на цистерната (Уп) е зафат- , 

нината на течноста во цистерната на референтна темпера-
тура во условите на нормална употреба. Номиналната за-
фатнина на цистерната се утврдува при затворен главен 
цевен затворач-подниот вентил. Во зафатнината се засме-
тува и зафатнината на таложникот, ако е вграден на и н -
терната. Номиналната зафатнина на интерната, вклучу-
вајќи ја и положбата на ознаката, мора да биде изразена 
со големина чиј заден број завршува со цифрата нула; 

2) вкупна зафатнина на цистерната (Уи), е најголема-
та зафатнина на течноста во цистерната на референтна 
температура и во условите на нормална употреба која 
цистерната може да ја задржи, а да не дојде до прелевање 
на течноста од неа; 

3) експанзионен простор (Уе) е разликата меѓу вкуп-
ната и номиналната зафатнина на интерната. Експанзио-
ниот простор зависи од видот на течноста која се превезу-
ва и од најголемата температурна промена која се очекува 
при превозот; 

4) празен (слободен) простор е просторот меѓу рам-
нината која ја ограничува вкупната зафатнина и рамнина-
та на слободната површина (нивото на течноста во цис-
терната); 

5) отвор за мерење е отворот на горниот дел од и н -
терната низ кој минува мерната вертикална односно низ 
кој минува мерното средство, заради мерење на нивото на 
течноста или зафатнината на течноста или височината на 
празниот простор во цистерната; 

6) горна референтна рамнина е хоризонталната рам-
нина во однос на која се мери височината на празниот 
простор или зафатнината на содржаната течност во и н -
терната и претставува горна површина на референтниот 
прстен или на друг начин обележена положбата на отво-
рот за мерење, поставен вертикално на мерната вертика-
ла; 

7) долна референтна рамнина е хрризонталната 
рамнина во однос на која се мери нивото на течноста од-
носно зафатнината на течноста и претставува горна по-
вршина на референтната плоча вградена на долниот дел 
од телото на цистерната вертикално на мерната вертика-
ла; 

8) мерна вертикала е вертикалната права динија (ли-
нија на висулецот) која минува низ отворот за мерење и го 
определува преносот на мерното средства при мерењето; 

9) височина на празниот простор (ћ9) е растојанието 
меѓу нивото на слободната површина на течноста и горна-
та референтна рамнина мерено по верната вертикала; 

10) вкупна мерна височина (Н) на цистерната е расто-
јанието меѓу горната и долната референтна рамнина мере-
но по мерната вертикала; 

11) мртва зафатнина (У0) е зафатнината на течноста, 
која при потполно празнење на цистерната, поради кон-
струкцијата на цистерната или вградениот таложник, не-
може да се источи; 

12) најмала мерлива зафатнина (Уфш) е најмалата ко-
личина на течноста во цистерната која со мерилото за 
должина може да се измери, со грешка на мерењето која 
не ја преминува ОБО пропишана со овој правилник; 

13) мерен опсег е растојанието меѓу мртвата зафатни-
на и номиналната зафатнина на цистерната и се искажува 
во единици на зафатнина; 

14) осетливост во близина на нивото на означување 
или во целиот мерен опсег е количникот на промената на 
височината на нивото на течноста изразен во милиметри 
и на соодветната промена на зафатнината на течноста из-
разена во илјадити делови на таа зафатнина, а се искажува 
со образецот: 

0 -ѕ ДУ/У 

каде што е: 
А ћ - промена на нивото во т т ; 
V - зафатнина на течноста на посматраното ниво, во 

дт 3 (1); 
АУ - промена на зафатнината која одговара на Аћ; 
15) табела на зафатнина е табелата од која се отчиту-

ва колкава е зафатнината на течноста во цистерната за из-
мереното ниво. 

И. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 7 
Границите на дозволените грешки при определување 

на зафатнината, при прегледот на цистерната во референ-
тни услови изнесуваат ± 0.2% од номиналната односно 
измерената зафатнина. 

Границите на дозволените грешки во мерниот опсег 
на цистерната во условите на употреба изнесуваат ± 0,5% 
од измерената зафатнина. 

Во границите'на дозволените грешки од став 2 на 
овој член се вклучени грешките на мерилата што се корис-
тат во постапката на мерењето (мерила за: должина, тем-
пература, густина и ел.). 

Зафатнината на цистерната определена при првиот 
преглед, односно зафатнината на течноста измерена со 
цистерната во условите на употребата, мора да се пресме-
та за референтни услови. 

Под референтни услови се подразбира температурата 
од 15°С, а под условите ќа употреба - температурата на 
околината од -30°С до + 50°С. 

Член 8 
Најголемиот дозволен степен на полнење односно ек-

спанзиониот простор на цистерната за превоз на течности 
во температурни услови кои во однос на референтните ус-
лови се разликуваат -за 30РС до 35°С, може да изнесува: 

1) 3% Уи до 5% Уи - за течни горива (бензини, дизел го-
рива) и течности со сличен коефициент на зафатнинско 
ширење; 

2) 0,5% Уи до 1% Уи - за течни прехранбени производи, 
алкохолни пијачки и ел. 

Член 9 
Обликот на цистерната во зоната каде што се врши 

обележување односно означување на нивото на номинал-
ната зафатнина (Уп) мора да биде такво што да обезбедува 
осетливост од најмалку 2 т ш за секој 1/1000 дел од номи* 
Жалната зафатнина (за ДУ=0,1% Уп; Аћ >̂ 2 шш). 

Големината на зоната од став 1 на овој член ја опфа-
ќа номиналната зафатнина во границите од најмалку ± 
1% од Уп. 

Член-10 
За цистерните кај кои зафатнината се мери по вкупна-

та мерна височина, осетливоста во целиот мерен опсег на 
скалата мора да изнесува најмалку 3 т т при промена на 
зафатнината за вредноста на 2/1000 дел од зафатнината 
содржана на тоа ниво (заАУ=0,2% VIАћ 3 т т ) . 
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Член 11 
Зафатнината на течноста која прради конструкција 

или монтажа на цистерната не може да се источи ({мртва 
зафатнина) не смее да биде поголема од 1/10 од апсолут-
ната вредност на границата на дозволените грешки на но-
миналната зафатнина на цистерната. 

Зафатнината на течноста која поради вградениот та-
ложник во цистерната не може да се источи (мртва зафат-
нина) не смее да биде поголема од 1/5 од апсолутната 
вредност на дозволената грешка на номиналната зафатни-
на на цистерната. 

Член 12 
Во цистерната не смеат да се вградуваат, никакви ко-

рекциони тела заради регулирање на зафатнината или кое 
било друго тело чие отстранување или промена на лив 
може да предизвика промена на номиналната зафатнина-
на цистерната. 

Член 13 
Ако цистерната е поделена на комори, сакоја комора 

мора да биде така изработена што да е можно одвоено (за-
себно) полнење, празнење и мерење на зафатнината. 

Границата на дозволената грешка на зафатнината на 
комората може да изнесува ± 1/1000 дел од нејзината но-
минална зафатнина, без оглед дали соседните комори се 
полни или празни. 

Границата на дозволената грешка на вкупната мерна 
височина (II) кога комората е полна или празна може да 
изнесува ± 2 т т . 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 14 
Цистерните мораат да ги имаат следните делови: 
1)тел6; 
2) купола (грло); 
3) отвор за мерење; 
4) покажувач (ознака) на нивото на номиналната за-

фатнина; 
5) отвор или цевка за полнење; 
6) цевка за празнење; 
7) цевка или уред за одвод на воздухот и пареата од 

течноста при полнењето; 
8) скали за качување на платформата. 

Член 15 
Покрај деловите од член 14 на овој правилник, Цис-

терните, зависно од намената, можат да ги имаат следни-
те посебни делови и инсталации: 

1) пумпа со инсталација за сопствено полнење или 
празнење; 

2) п^отечно мерило за зафатнина на течноста со ин-
сталација за источување на течноста од цистерната; 

3) отвор за набљудување на покажувачот на нивото 
при полнење на цистерната; 

4) нивопокажувачко стакло со ознака на номиналната -
зафатнина или со мерен линијар; 

5) нивопокажувачка цевка со мерен линијар; 
6) уред за сигнализација при полнење на цистерната; 
7) уред за спречување на загуби на течноста поради 

испарување (дишен вентил); 
8) собирач на водата и на нечистотијата; 
9) запирач на пламенот (противпламен осигурувач) и 

др. -
Член 16 

Телото на цистерната има кружен, елипсест или друг 
напречен пресек, со бочни дна што имаат рамен лачен или 
сферичен облик. Телото на цистерната преку носачот (пот-
пирачот) се врзува за долниот потстрој на возилото. 

Телото на цистерната може да биде со една комора, 
со напречни прегради или со повеќе комори. 

Секоја комора се смета како посебна цистерна. 
Со конструкцијата и обликот на телото на Цистерна-

та мора да биде обезбедена пропишаната осетливост, по-

лнење без формирање на воздушни џебови и наполно 
празнење по гравитационен пат. 

Член 17 
Куполата (цертежи бр. 1-7) е вертикален цилиндер 

поставен на горниот дел од телото на цистерната со кој се 
обезбедува пропишаната осетливост во зоната означена 
со Уп. 

На капакот од куполата може да се постави: посебен 
отвор за полнење кој херметички се затвора; отвор за на-
бљудување на наполнетоста; уред за вентилација; уред за 
спречување на загуба на течноста и ел. 

Ако цистерната има внатрешна'заштита од корозија, 
пречникот на отворат на куполата мора да изнесува нај-
малку 500 т т . 

Член 18 ' 
Отворот за мерење мора да биде изработен од горна-

та страна на цистерната, во пресекот на средишната над-
олжна и средишната напречна оска на телото на цистерна-
та. 

Отворот за мерење може да биде вграден во отворот 
на куполата (цртеж бр. 5) или истовремено тој е отвор на 
куполата* (цртеж бр. 3,4), ако е исполнет условот од став ,1 
на овој член. 

Ако отворот за мерење се користи наедно и како гор-
на референтна рамнина, во него мора да биде вграден ре-
ферентен прстен. 

Член 19 
Во отворот за мерење може да се вгради цевка или 

сличен дел кој служи за водење на мерните скали или мер-
ниот линијар при мерењето. Ако во отворот за мерење е 
вградена цевка, таа мора да биде поставена под агол од 
90° во однос на надолжната оска на телото на цистерната. 
Внатрешниот пречник на цевката не смее да биде помал 
од 25 шш ни поголем од 50 шш. 

Цевката (цртеж бр. 8) мора по целата должина да има 
изработени кружни отвори или прорези. 

На долниот дел од цевката може да се вгради плоча, 
која наедно претставува и долна референтна рамнина. 

Член 20 
Покажувачот на нивото на номиналната зафатнина 

или покажувачот на дозволената зафатнина на полнењето 
на цистерната (цртежи 1, 2, 6 и 7) мора да овозможи добра 
видливост и лесно отчитување на нивото на течноста во 
положбата на дозволениот наклон на цистерната при 
употреба. 

Покажувачот може да биде изработен како лизгач, 
граничник, неподвижен репер и ел. и мора да биде вграден 
внатре во куполата или, ако е исполнет условот од член 9-
на овој правилник, во горниот дел на телото на цистерна-
та. 

Член 21 
Нивото на номиналната зафатнина или на дозволена-

та зафатнина на полнењето на цистернама може, наместо 
со покажувачот од член 20 на овој правилни^ да се означи 
со црта која се запишува по обемот на внатрешната стра-
на на цилиндерот на куполата или со црта запишана на 
набљудувачкото стакло, ако е вградено на цилиндерот од 
куполама. Ако цртата е обележена со боја, бојата мора да 
биде добро видлива и отпорна на дејство на течноста .(не-
избришлива). Широчината на цртата не смее да биде пого-
лема од 2 т т . 

Член 22 
Цистерната мора да има вградена либела или вису-

лец чија должина на жицата изнесува најмалку ЗОО шш. 
Местото на поставувањето на либелата односно на 

висулецот на цистерната мора да овозможува лесен при-
стап и добра видливост при отчитувањето. 

Член 23 
Отворот за полнење може да биде сам отвор на купо-

лата или посебен отвор изработен на капакот од куполата 
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или на цевката за полнење со приклучок вграден од горна-
та или од долната страна на телото, што зависи од видот 
н^ течноста и од нејзините физичко-хемиски особини и мо-
ра7 да овозможува полнење на цистерната со течна фаза, 
така што да не дојде до формирање на пареа, односно на 
воздушни чепови. ч 

Член 24 
Цевката за празнење мора да обезбеди целосно (ед-

нострано - на подолгата оска на телото или обострано -
од обете бочни страни) празнење на цистерната. 

На цевката за празнење мора да биде вграден цевен 
затворач (топчеста славина, мандало и ел.) со кој се спре-
чува односно регулира истечувањето на течноста од цис-
терната. 

Цевката за празнење мора да биде директно споена 
со отворот за празнење кој се затвора со цевниот затворач 
(полен вентил). 

Член 25 
Цевката или сличен уред за одвод на воздух и пареа 

од течноста мора да овозможи наполно одведување (от-
странување) на воздухот и на издвоените парен од течног 
та при полнење на цистерната. 

Член 26 
Скалите со ракофаќалка мораат да бидат констру-

ирани така што да ббезбедуваат сигурност при качување-
то на послужувачот или на друго лице на интерната зара-
ди полнење, мерење и преглед на цистерната. 

Член 27 
Отворот со стакло за набљудување, вграден на капа-

кот или цилиндерот од кућолата (цртеж бр. 1,6 и 7) мора 
да овозможи добра видливост на покажувачот или ознака-
та на номиналната зафатнина, односно на ознаката на до-
зволеното полнење на цистерната. 

Член 28 
Нивопокажувачкото стакло е застаклен прорез изра-

ботен на цилиндерот на куполата или на задното дно на 
телото на цистерната. 

Ако на нивопокажувачкото стакло се наоѓа само оз-
нака на номиналната зафатнина односо ознака на дозволе-
ното полнење, нивопокажувачкото стакло мора да биде 
вградено на цилиндарот на куполата, од обете страни ди-
јаметрално спротивни во однос на надолжната оска на те-
лото на цистерната. 

Ако нивопокажувачкото стакло се врградува заради 
отчитување на зафатнината по нивоа во мерниот опсег на 
интерната, тоа мора да се наоѓа на дното на телото од 
цистерната (цртеж бр. 9). На нивопокажувачкото стакло 
може да се вгради посебен мерен линијар со скала со под-
елба изразена во единици за должина или во единици за 
зафатнина. 

Надолжната оска на нивопокажувачкото стакло мора 
да биде нормална на надолжната оска на телото на цис-
терната. Широчината на видниот дел од стаклото не смее 
да биде помала од 30 т т . 

Спојот на нивопокажувачкото стакло со дното на те-
лото наинтерната мора да биде цврст и непропустлив. 

Член 29 
Нивопокажувачката цевка со мерен линијар (цртеж 

бр. 10) е проѕирна цевка поставена на задното дно на теле-
та од цистерната. 

Внатрешниот пречник на нивопокажувачката цевка 
не смее да биде помал од 15 т т . 

Член 30 
На мерниот линијар чијашто поделба изразена во 

единици за должина, вредноста на поделокот изнесува 1 
шш. 

На мерниот линијар чијашто поделба е изразена во 
единици за зафатнина, вредноста на поделокот мора да 
биде изразена во 1 дт 3 (еден литар) или 2,5, 10,20, 50 ̂  100 
пати поголеми вредности. 

Член 31 
Уредите за сигнализација при полнење на цистерната 

се сигнализатори со механички, звучни или светлосни ин-
дикатори што сигнализираат дела цистерната е наполне-
ња кога ќе достигне приближно 90% Уп. 

За полесно отчитување на ознаката на нивото или за 
автоматско запирање на нивото на течноста на ознаката, 
можат да се употребат и други помошни уреди, ако се соз-
даваат дополнителни грешки при мерењето. 

Член 32 
На цистерна^ за превоз на лесно испарливи течнос-

ти мора да биде вграден уред за спречување на загубата на 
течноста поради испарување (дишент вентил). 

Член 33 
Собирачот на вода и нечистотен содржани во течнос-

та (моторни бензини, авиобензини и ел.) вграден на цис-
терната за специјална намена (автоцистерни за снабдува-
ње и воздухоплови во гориво), може да биде поставен: 

а) по должината на целиот долен дел од телото на 
интерната, при што неговата долна изводница (генерат-
риса) мора да биде под наклон од најмалку 1% кога цис-
терната се наоѓа на рамен терен; 

б) на долниот дел од телото на интерната 
За целосно празнење на собирачот на вода и нечисто-

тија мора да биде вградена посебна цевка со најмал преч-
ник со затворач. 

Член 34 
Материјалот за изработка на цистерна, на нејзини де-

лов^ и арматура мора да биде отпорен на механички и 
термички напрегања, како и на хемиски оштетувања кои 
во нормални услови на употрба може да ги предизвика 
течноста која се превезува со цистерна. 

Член 35 , 
Са конструкција на цистерната мора да бидат пред-

видени места за втиснување на жигови на: 
1) покажувачот на номиналната зафатнина, односо 

покажувачот на дозволената зафатнина на полнењето; 
2) референтниот прстен, ако служи како горна рефе-

рентна рамнина; 
3) референтната плоча, ако служи како долна рефе-

рентна рамнина; 
4) мерниот линијар, ако се користи во постапката на 

мерење на зафатнината на цистерната; 
5) спиралите за греење или ладење на течноста или 

на други слични уреди поставени внатре во телото на цис-
терната, а кои можат да се симнуваат; 

6) натписната плоча односно плочата со табела на за-
фатнината ако е прицврстена на интерната; 

7) посебни мерила ако се составен дел на интерната. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 36 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на цистерната мораат да бидат 
јасни, добро видливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 37 
На натписната плоча (таблицата) на интерната мо-

раат да се наоѓаат следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) година на производството; 
3) фабрички број; 
4) службена ознака на типот на интерната, ако е из-

вршено испитување на типот; 
5) номинална зафатнина на интерната односно на 

секоја комора засебно во дт 3 (1) при што коморите се оз-
начуваат со броеви. Со број еден се означува комората 
прва до кабината на возилото односно до рудата за влеча, 
ако комората се наоѓа на приколката; 
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6) референтна температура при која е утврдена зафат-
нината. 

На плочата мора да се наоѓа и слободна површина со 
димензии 20 шш х 50 пити 

Член 38 
На цистерната рај која мерењето на зафатнината се 4 

врши по нивоата на вкупната мерна височина, натписната 
плоча, покрај натписите и ознаките пропишани со член 37 
на овој правилник, мора да содржи: 

1) вкупна зафатнина на цистерната Уи во дт 3 (1); 
2) вкупна мерна височина на цистерната Н во т т ; 
3) најмала мерлива зафатнина Утш во дт 3 (1). 
Со цистерната се издава табела на зафатнина која 

содржи: 
а) назив или знак на оној што ја изработил табелата 

на зафатнина; 
б) табеларен приказ на зависноста на промената V — 

5 (Н); при што (V) е изразено во дт 3 (1), а (>Ј) по 1 ст , 1/2 
с т или 1/10 с т ; 

в) фабрички број на цистерната односно на комората 
за )ја е изработена табела на зафатнината. 

Член 39 
Цртежите од чл. 17, 18, (9,20,26,28 и 29, се дадени по 

прилогот кон овој правилник и претставуваат негов соста-
вен дел. 

V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 40 
Цистерните што се наоѓаат во употрба и цистерните 

произведени до денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник прегледани на 97% односно на 95% од вкупната за-
фатнина, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1990 го-
дина. 

Цистерните од став 1 на овој член можат да се корис-
тат и по наведениот рок, ако се усогласат со одредбите на 
чл. 9, 10, 11, 13, 18 и 22 на овој правилник. 

Член 41 
Овој правилник влегува во Сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-380/2 
25 ноември 1985 година 
Белград 

I 
Директор 

' на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

цртеж бр. 1 цртеж бр. 4 
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Ознаки на цртежите бр. 1-7 
1 - Купола (грло) на цистерната; 2 - покажувач (ознака) на 
нивото на номиналната зафатнина (Уп); 3 - отвор за на-
бљудување на покажувачот Уп, при полнење; 4 - тело на 
цистерната; 5 - мерен лењир; Уп - квупна зафатнина на 
цистерната; Уп - номинална зафатнина на цистерната; ћо. 
- височина на експанзивниот простор; ћ - височина на по-
лнењето на течноста до ознака Ув. 

1 

цртеж бр. 8 

1 - плоча прицврстена на цевката како долна референтна 
рамнина; 2 - долна изводница на телото на цистерната; 3 
- отвори или прорези; 4 - цевка; 5 - прирабница (приклу-
чок); 6 - капак; 7 - затинач; 8 - прстен како горна референ-
тна рамнина. 
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Петок,^ 12 септември 1986 

цртеж бр. 9 

1 - тело на цистерната (задно дно); 2 - нивопоказно стак-
ло; 3 - мерен лењир со скала (ео поделба) во единици за-
фатнина или должина; 4 - покажувач за очитување на ни-
вото на течноста; 5 - нива на течност во цистерната. 

1 - тело на цистерната; 2 - ниво На течност во интерната; 
3 - вентил; 4 - сигурносен вентил; 5 - покажувач за очиту-
вање на нивото; 6 - нивопоказна цевка; 7 - нивопоказна 
скала (мерен лењир); 8 - задно дно на цистерната; 9 - дре-
нажен вентил. 

746. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 2 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 

I 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И РОКОВИТЕ ЗА СИСТЕ-
МАТСКО ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА 
СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ ВО ОКОЛИНАТА 

НА НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ 

! 1. Општи одредби 

Член 1 
Систематското испитување на контаминацијата со 

радиоактивни материи на човековата средина во околина-
та на нуклеарниот објект се врши на начинот, во обемот и 
роковите утврдени со овој правилник* 

Член 2 
Долунаведените изрази во смисла на овој правилник 

го имаат следното значење: 
1) ефлуенгасе гасови, пареа, аеросоли и др. испуште-

ни од нуклеарниот објект; 
2) емисија е испуштање на радиоактивни материи од 

нуклеарниот објект во определен период. Податоците за 
емисијата што се утврдуваат на местото на испуштањето 
се состојат од податоци за поединечни активности (Вц) на 
сите значајни радионуклиди содржани во ефлуентите во 
тој период; 

3) имисија е поединечна специфична активност (Вц • 
к§г!, Вц • пг3 ити.) на сите Значајни радионуклиди во опре-
делени средини на определени локации во околината на 
нуклеарниот објект што се предизвикани со емисијата; 

4) степен на загрозеност односно радијацисЈно опто-
варување на поединец или група население е квантитатив-
на процена на ефективната еквивалентна доза (Ѕу) за која, 
по правило, се зема предвидената 50-годишна доза што ја 
прима поединец или група население од радијацијата во 
текот на една година, а се прикажува како индивидуална 
доза за поединец или колективна доза; 

5) критична група население е репрезентативна група 
население на определена локација во околината на нуклеа-
рен објект за чии членови е проценето дека примаат најго-
лема доза од нуклеарниот објект, а се определува со при-
мена на математички модел; 

6) авторизирана гранична доза на зрачење е гранична 
вредност на ефективната еквивалентна доза за поединец 
или за критична група население, која ја прифатиле над-
лежните органи како оптимална за одделен нуклеарен об-
јект, а која, по правило, е пониска од годишната граница 
на еквивалентната доза пропишана за група поединци од 
населението; 

7) околина на нуклеарен објект е подрачје што почну-
ва од физичката ограда на нуклеарниот објект и се прости-
ра до оддалеченоста определена со извештајот за сигур-
носта за секој нуклеарен објект. 

Член 3 
Присуството на радиоактивни материи во околината 

на нуклеарниот објект се испитува со контрола на емиси-
јата и имисијата во нормални услови и во нуклеарна не-
среќа. 

Содржината на радионуклиди во околината на нукле-
арниот објект се определува во: воздухот, водата и верига-
та на исхраната со мерење на дозата на надворешното оз-
рачување, како и со определување на други параметри 
што влијаат врз содржината и распределбата на радионук-
лидите во околината. 

Член 4 
Контролата на емисијата и имисијата на радиоактив-

ни материи од нуклеарниот објект служи за: 
1) утврдување на преносните патишта и на критични-

те групи население; 
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2) процена на примените дози за критичните и други 
групи поединци од населението и колективни дози што ги 
прима населението и контрола дека примената дбза не ги 
преминува авторизираните и граничните дози за дадениот 
нуклеарен објект; 

3) проверка на емисијата за даден објект на пропиша-
ната гранична емисиона вредност што е утврдена со по-
мош на прифатениот модел од авторизираните гранични 
дози"; 

' 4) проверка и евентуално подобрување на прифатени-
те математички модели за процена на имисиите; 

5) информирање на населението. 

2. Контрола на емисијата 

Член 5 
Мерењето на емисијата се врши непрекинато и го оп-

фаќа определувањето на одделни активности на сите зна-
чајни радионуклиди што се испуштаат со ефлуенти на си-
те места на испуштање, јачината на дозата на надвореш-
ното озрачување на локации внатре во оградата на оОЈек-
тот како и контрола на метеоролошките и хидролошките 
услови. 

Мерењата во смисла на став 1 од овој член се однесу-
ваат на редовната емисија, планираната вонредна имисиЈа 
и емисија во случај на нуклеарна несреќа. 

Член 6 
Правилноста на определувањето на емисијата се про-

верува со периодични интеркомпарациони мерења на ис-
тите мостри што ги опфаќаат и краткоживечките радио-
нуклиди. За течни ефлуенти, покрај интеркомпарациони 
мерења се вршат и периодични мерења на течна, сразмер-
но составена репрезентативна мостра. 

Испитуањата од став 1 на овој член ги вршат најмал-
ку две организации на здружен труд што ги исполнуваат 
-условите за вршење на тие работи. 

Член 7 
За процена на имисионите вредности и на дозите до-

биени со математички модел од емисионите вредности за 
гасови и аеросоли испуштени при нормален погон и во 
случај на нуклеарна несреќа се користат метеоролошки 
параметри (насока на ветрот, брзина на ветрот, стабил-
носни класи, врнежи ити.) во околината на нуклеарниот 
објект. 

Пропишаните вредности на метеоролошките пара-
метри во околината на нуклеарниот објект се користат за 
дефинирање на метеоролошката ситуација што мора да 
постои како еден од условите за изведување на планирана-
та вонредна емисија. 

Член 8 
Континуирано собирање на метеоролошките подато-

ци и нивна обработка обезбедува автоматската метеоро-
лошка станица што е во составот на нуклеарниот објект. 

Член 9 
За процена на имисионите вредности на дозите доби-

ени со математички модел од емисионите вредности зџ 
течни ефлуентк, испуштени во површински води, при нор-
мален погон и во случај на нуклеарна несреќа, се користат 
основните хидролошки параметри што мораат да се ре-
гистрираат континуирано. 

Член 10 
За процена на влијанието на радиоактивните течни 

ефлуенти на подземните води во околината на нуклеарни-
от објект, се користат и податоците за промените на 
режимот на подземните води во однос на резултатите од 
претходните испитувања. 

3. Контрола на имисијата 

Член 11 
Контролата на имисионите вредности на ниски ни-

воа на специфичните активности на цоединечни радионук-
лиди во околната на нуклеарниот објект служи за: 

1) определување' на радијационото оптоварување 
(Ѕу/година) на населението независно од измерените еми-
сиони вредности и модели и за проверка дека примените 
дози на критичната група население се под пропишаните 
авторизирани гранични дози; 

2) контрола на евентуални промени на специфичните 
активности на одделни радионуклиди во различни меди-
уми и биоиндикатори што можат да настанат во подолги 
периоди како последица од емисијата или од други надво-
решни влијанија; 

3) проверка на адекватноста ца критериумите за ут-
врдување на емисионите вредности за даден нуклеарен об-
јект, со оглед на целокупното радијационо оптоварување 
на населението т. е. со земање предвид и на другите изво-
ри на јонизирачки зрачења (природни и вештачки); 

4) проверка на исправноста на фукционирањето на 
системот за пречистување на ефлуентите односно на си-
гурносните Мерки и на мерките за заштита. 

Целта на мерењето на имисионите вредности во слу-
чај на емисии при нуклеарна несреќа е: 

,1) да се определи ситуацијата и тоа со брз преглед и 
земање соодветни мостри во текот или непосредно по не-
среќата; 

2) да се обезбедат соодветни податоци за санација и 
процена на влијанието по нуклеарната несреќа; 

3) да се соберат податоци заради информирање на 
јавноста. 

Член 12 
Испитувањето на имисионите вредности на одделни 

радионуклиди на ниско ниво на специфични активности 
ги опфаќа и сите другц позначајни радионуклиди од при-
родно и вештачко потекло во околината на нуклеарниот 
објект што не се последица од емисијата од ТОЈ нуклеарен 
објект, а придонесуваат кон вкупното озрачување на чове-
кот. 

Член 13 
За испитување на имисионите вредности во околина-

та на нуклеарниот објект, мерењата мораат да се вршат во 
лабораторијата што се наоѓа надвор,од радијационото 
влијание на нуклеарниот објект. 

Член 14 
Испитувањата на имисионите вредности што доведу-

ваат до озрачување на населението во околината на нукле-
арниот о&Јект опфаќаат: 

1) за доза предизвикана од надворешно озрачување: 
- озрачување од околниот воздух (субмерзиско озра-

чување); 
- озрачување од површината на подлогата и објекти-

те (озрачување од подлогата); 
2) за доза предизвикана од внатрешно озрачување: 
- инхалација на радионуклиди; 
- ингестија на радионулиди со внесување во организ-

мот вода и храна. 

Член 15 
Испитувањето на радионуклидите во воздухот го оп-

фаќа преносниот пат со инхалација и определувањето на 
дозата на надворешното гама озрачување. 

Надворешното озрачување со бета честички (по-
вршински и кожни дози) се мери само ако може посебно 
да се докаже релевантноста на тој преносен пат. 

Член 16 
Испитувањето на радионуклидите во врнежите опфа-

ќа определување на специфични активности на радионук-
лидите во цврсти и течни врнежи. ' 

Член 17 
Испитувањето на радионуклидите во водата се врши 

со определување на специфичните активности на радио-
нуклидите во водата со суспендираните честички и во се-
диментите кај површинските води. Надворешното озрачу-
вање со нурнување (имерзивно) се мери само ако може 
посебно да се докаже релевантноста на тој преносен пат. 
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Член 18 
При испитувањето на преносниот пат на радионукли-

ди по верижна исхрана, мора да се обезбеди таков избор 
на мостри што да може да се процени годишното внесува* 
ње на радионуклиди во организмот на човекот од критич-
ната група население. Притоа мораат да се обезбедат 
следните услови: 

1) мострите за испитување треба да бидат што по-
блиску до крајот на веригата на исхраната т. е. по 
можност да се испитува намирница односно дел од намир-
ницата што се конзумира. Ако не се располага со опреде-
лена намирница или не се конзумира а на место може да 
се замени со претходната алка во веригата на исхраната. 

- Во случај на емисија при нуклеарна несреќа, надзорот се 
проширува и на почетокот на веригата на исхраната; 

- 2) намирниците што се контролираат мораат да би-
дат типични за подрачјето на кое се наоѓа нуклеарниот об-
јект односно на тоа подрачје да се произведуваат агроин-
дустриски; 

3) нетипични намирници се земаат за мостра ако со 
нив се утврдуваат преносните патишта кај кои што се оче-
кува најголемо влијание на емисиите (критична група и 
критичен пат); 

4) при изборот на намирници од растително потекло 
предност имаат оние кај кои се конзумираат листови со 
голема површина и чие созревање трае подолго; 

5) за контрола треба да се избираат секогаш исти на-
мирници, изборот на намирниците под контролу треба да 
се одржува непроменет за да може да се споредуваат ре-
зултатите во текот на повеќе години; 

6) земјиштето се контролира на местата на кои што 
се очекува најголемо влијание на емисијата и евентуално 
натрупување на долгоживечки радионуклиди, вклучувајќи 
ги и плавните подрачја пред точката на мешање во водо-
текот. 

Член 19 
Изборот на одделни радионуклиди што се контроли-

рани со спрецифични мерења мора да одговара на очеку-
ваните или утврдените податоци за емисијата и од гле-
диште на радиотоксичноста ^а се опфатат најзначајните 
радионуклиди. Ако нфсои од тие радионуклиди се совпаѓа-
ат со радионуклидите што се присутни во околината од 
други извори, потребно е да се процени влијанието на нук-
леарниот објект со мерења на референтните места на кои 
што не се очекува влијание на емисијата од нуклеарниот 
објект. 

Член 20 
Отстапувања од принципот за определување на сос-

тавот на радионуклидите се можни само под услов добро 
да е познат целокупниот изотопски состав и со време да 
не се менува, или за процена да е прифатено максимално-
то можно озрачување што произлегува од потенцијално 
можниот најнезгоден изотопски состав на мострата. 

Член 21 
Вкупните активности на мотрите се мерат во соглас-

ност со член 20 од овој правилник кога треба да се проце-
нува ситуацијата во вонреден настан и нуклеарна несреќа 
и ако им следи соодветна проверка на составот. 

Член 22 
Методологијата на земање, подготвување и мерење 

на мострите е составен дел од програмата за испитување. 
При определувањето на. методологијата се употребуваат 
стандарди, технички нормативи и други норми за обезбе-
дување квалитет на производите и услугите што се оћре-
дел^ни за таа цел. 

Член 23 
Местата на земање мостри џ мерењата се определу-

ваат во околината на нуклеарниот објект, така што да 
можат на нив најпрвин да се откријат влијанијата на еми-
сијата. * 

Бројот на местата за земање мостри и зачестеноста 
на мерењата зависи од карактеристиките на локацијата на 
нуклеарниот објект, густината на населението и степенот 
на загрозеноста. Изборот на местото за земање мостри 
мора да биде репрезентативен и да опфаќа референтни 
места во смисла на член 19 од овој правилник. 

Изборот на местото мора да биде првенствено таков 
што за поединечен преносен пат да се покаже најнеповол-
ното влијание на емисијата. Во делот на програмата што 
важи за случај на емисија при нуклеарна несреќа е потреб-
но особено да се предвиди контрола на населбите во по-
блиската околина на нуклеарниот објект, земајќи ја пред-
вид густината на населениов и степенот на загрозеност. 

Член 24 
Зачестеноста на земање мостри односно мерењата 

при континуирано земање мостри мора да биде приспосо-
б е н кон времето на полураспаѓање на радионуклидите, 
на потребното време за пренесување на радионуклидите 
по преносен пат до човекот и кон траењето на неконтину-
ираните емисии. Зачестеноста мора да биде таква што да 
овозможува процена на средните годишни дози Под при-
фатливи претпоставки за постојана брзина на, емисијата 
во интервалот на земање на мострите. 

Во случај на несреќа, вонредни планирани и поголе-
ми непланирани емисии, зачестеноста на земање мостри 
се приспособува кон потребите за процена на ситуацијата 
односно за процена на зголемената имисија, сразмерно со 
оценетиот степен на загрозеност. 

Член 25 
За процена на ускладеноста на озрачувањето со авто-

риризаните гранични дози, опремата мора да биде таква 
што да овозможува определување на доза помала или ед-
наква на 1/3 од авторизираната гранична доза. 

Како задоволителна прецизност при определувањето 
на поединечни специфични активности на радионуклидите 
во имисиони мостри што содржат повеќе значајни радио-
нуклиди, се зема долната граница на мерењето од која 
може да се процени 1/30 од авторизиран&та гранична доза 
за поединечни радионуклиди. 

Ако емисијата се состои од еден радионуклид или од 
еден радионуклид и урамнотежена верига на радионук-
лидни потомци, како соодветна прецизност при определу-
вањето на специфичната активност на тој радионуклид во 
емисионите мостри се зема долната граница на мерењето 
од која може да се процени 1/3 од авторизираната гранич-
на доза за тој радионуклид со верига на потомци. 

Долните граници на детекцијата мораат да бидат по-
ниски од границите наведени во ст. 1 до 3 од овој член. 

Член 26 
Корисникот на нуклеарниот објект утврдува годиш-

на програма за испитување на имисијата која мора да 
содржи: 

1) елементи на човековата средина (медиумот) и пре-
несен пат; 

2) радионуклиди што се испитуваат; 
3) метод на мерење, обработка и земање мостри; 
4) ознака на локациите на кои се земаат мострите или 

изведуваат мерењата; 
5) населеност; 
6) зачестеност на земањето мостри и мерењата; 
7) мерни големини и нивни единици на мера; 
8) интеркомпарациони мерења, и 
9) критериуми за обезбедување квалитет на мерење-

то. 
Програмата за испитување на имисијата мора да би-

де изработена во форма на табели и карти. 

Член 27 
Годишниот извештај за резултатите од испитувањата 

на емисијата и имисијата мора да содржи: 
1) уводно објаснение (правен основ за испитување, 

податоци за почетокот на испитувањето, посебни забе-
лежувања за изведувањето на програмата, како што се 
промени бо методологијата на земање мостри и мерења и 
отстапување од програмата); 
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2) кратка содржина на евалуацијата; 
3) евалуација на мерните податоци со процена на оп-

товарувањето во дози; 
4) табеларен приказ на пропишаната програма за ме-

рење; ^ 
' 5) табеларен приказ на обработените мерни резулта-

ти. 
Табеларниот приказ на обработените мерни резулта-

ти мора да содржи: 
- мерни податоци пресметани на просекот на времен-

скиот интервал на мострирање со наведените мерни еди-
ници и процена на целокупната грешка на резултатите од 
испитувањето; 

- податоци за времето и крајот на земањето на мос-
трите; 

- средна годишна или друга репрезентативна вред-
ност добиена од податоците и вредност која е употребена 
кај евалуацијата на годишните оптоварувања. 

Член 28 
Резултатите од мерењата на периодично земените 

мостри мораат да му бидат, познати на корисникот на нук-̂  
леарниот објект во текот на следниот период на земање на 
тој вид мостри, односно и во покус рок ако тоа со програ-
мата за испитување, со планот, со програмата за известу-
вање или на друг начин е определено. 

4. Одредби за одделни нуклеарни објекти 

Член 29 
Елементите за изработка на програмата за испитува-

ње на контаминацијата со радиоактивни материи во око-
лината на нуклеарната електрана во нормални услови на 
работа се дадени во табела 1, која претставува составен 
дел на овој правилник. 

Член 30 
Службата за заштита од јонизирачки зрачења на ор-

ганизацијата на здружен труд која користи нуклеарна 
електрана, како и изведувачите на мерењето на имисијата, 
мораат да имаат, според заедничката програма на мерење 
во случај на нуклеарна несреќа, подготвени мерни места и 
постапки за брза процена на емисијата во случај на -нукле-
арна несреќа. Во таа програма мојраат да се вклучат и ме-
рењата што се предвидени за контрола на имисиите во 
нормални услови на работа на нуклеарната електрана. 

За одржување на приправност за случај на несреќа, 
изведувачите на мерењето мораат трипати годишно, а 
службата за заштита од јонизирачки зрачења на електра-
ната еднаш годишно, да ги спроведуваат мерките од про-
грамата за одржување на таа приправност, во кои предви-
дуваат определени постојани места и постапки за земање 
на мостри и мерења. Елементите за изработка на програ-
мата за испитување на контаминацијата со радиоактивни 
материи во околината на нуклеарната електрана, во слу-
чај на нуклеарна несреќа, се дадени во табела 2, која пре-
тставува составен де^ на овој правилник. 

Во случај на нуклеарна несреќа ситуацијата во очеку-
ваните подрачја на влијанието се оценува со пробните ме-
рења на емисијата според програмата за мерење во случај 
на несреќа. Програмата за испитување На имисиите се 
приспособува кон дадената ситуација во согласност со 
процената на траењето и развојот на условите, како и кон 
потребата од надгледување на пошироко подрачје врз ос-
нова на однапред подготвената мрежа на мерните места. 

Член 31 
Испитувањето на емисијата во околината на нуклеар-

ниот истражувачки реактор ги опфаќа сите постројки од-
носно извори на емисијата внатре во оградата на нуклеар-
ниот објект за кои се проценува дека при нормална работа 
позначајно или споредливо придонесуваат за емисијата и 
радијационото оптоварување на населението, или тоа 
можат да го сторат во нуклеарна несреќа. 

Постројки односно извори на емисии во смисла на 
став 1 од овој член се: реакторска постројка во потесна 
смисла, склад на ислужено гориво, склад на радиоактивни 
отпадни материи, жешки лаборатории, радцохемиски по-
стројки, нуклеарни медицински постројки, складови на ра-
диоактивни материи и друго. V 

Член 32 
Испитувањето на емисијата во смисла на член 31 од 

овој правилник се вршц така што е можна процена на при-
донесот на одделна постројка или на извор на емисија 
внатре во оградата на целокупната еминија, а со тоа- и 
приспособување на испитувањето на одделна постројка 
или извори на емисија кон неговото значење. 

Член 33 
Испитувањето на имисијата во околината на ис-

тражувачкиот нуклеарен реактор, во кој постигната мак-
симална топлотна енергија не преминува 1 М>У (еден ме-
гават) може да биде извршено нк самата ограда на објек-
тот или внатре во оградата ако со тоа се добива место со 
релативно поголемо влијание на емисијата. 

Ако се проценува дека имисионите вредности во око-
лината на реакторот од став 1 на овој член во просек се 
помали или еднакви на 1/10 од долната граница на детек-
ција од ст. 1 до 3 на член 25 од овој правилник, испитува-
ње на имисијата може да се врши само со мерење на еми-
сијата ако се исполнети условите од чл. 19 и 20 на овој 
правилник. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се применуваат са-
мо на реактор како постројка во потесна смисла и на 
склад на ислужени горивни елементи. За другите, построј-
ки или извори на емисија внатре во оградата од член 31 на 

"овој правилник, мора стручно да се оцени оправданоста 
на таквиот начин на испитување. 

Елементите за изработеа на програма за испитување 
1на контаминацијата са радиоактивни материи во околина-
та на истражувачкиот нуклеарен реактор со постигната 
максимална моќност од 1 М>У се дадени во табела 3 која е 
составен дел на овој правилник. ' 

Член 34 
Елементите за изработка на програма за испитување 

на контаминацијата со радиоактивни материи во околина-
та на истражувачкиот нуклеарен реактор чија максимално 
постигната моќност на топлотна енергија е над 1 М>У се 
дадени во табела 4 која е составен дел на овој правилник. 

Член 35 
Емисијата од нуклеарни топлани, постројки за обога-

тување на уранот, постројки за изработка на горивни еле-
менти, постројки за преработка и депонирање на озрачено 
нуклеарно гориво и објекти со постројки и опрема што 
служат за складирање, преработка и депонирање на ради-
оактивни отпадни материи, се испитува врз основа на из-
вештај за сигурноста на тие објекти. 

Член 36 
Корисникот на' нуклеарниот објект мора да донесе 

програма за осигурување и програма за контрола на кваг 
литетот на испитувањата што се вршат во согласност со 
одредбите на ОВОЈ правилник. 
- . Со програмата за осигурување мора да се обезбеди: 

1) постапките на анализата да бидат исправни и ко-
ректно да се изведуваат; 

2) опремата за мерење даг функционира исправно; 
3) да се чуваат сите конечни резултати; 
4) да можат да се утврдат сите грешки на резултатите 

од мерењето. 
Со програмата за контрола на квалитетот мора да се 

опфати: 
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1) школување на персоналот за вршење на испитува-
ња; 

2) проверка на-квалитетот на опремата за мерење со 
повремено еталонирање и одржување; 

3) верификација на постапката за анализа со помбш 
на рутински мерења на контролните мостри, кои вклучу-
ваат интеркомпарациони мерења со организациите што се 
овластени за вршење на тие работи и со лабораториите на 
Меѓународната агенција за атомска енергија; 

4) опрема за мерење што треба да биде во метролош-
ка врска со југословенските секундарни односно примар-
ни еталони. 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1728 
21 април 1986 година 
Белград 

Заменик - претседателот 
на Сојузниот комитет за 

4 труд, Здравство и 
социјална заштита, 
Мила Ѓорѓиќ, е. р. 

Табела 1 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА СО РАДИОАКТИВ-
НИ МАТЕРИИ ВО ОКОЛИНАТА НА НУКЛЕАРНА ЕЛЕКТРАНА 

- ИСПИТУВАЊЕ НА ИМИСИОНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА РАБОТА НА НУКЛЕАРНАТА 
ЕЛЕКТРАНА -

Опис на пренесувачот односно на преносниот пат ч ^ 

Вид И ОПИС 
на мерењето 

Место 
на мострирањето 
(минимален број 

места) 
Вид мостра 

Зачестеност 
на мострира-

њето 
Зачестеност 
на мерењето Забелешка 

1 2 3 4 5 6 

10. 
и. 

11,G. 

ll.S. 

II.H3 

III . 

lll.G 

l l l .S 

•) Там: 

ВОДИ 
ПРИЕМНИК НА 
ТЕЧНИ ЕФ ЛУ БИ-
ТИ 

Изотопска анализа 
на гама емитери 
со VR гама спек-
трометрија*) 

89/90 Ѕ г 

Специфична ана-
лиза, радиохемис-
ка изолација на Ѕг, 
детекција со про-
порционален или 
GM бројач . 

Н 
Електролитско 
збогатување, спе-
цифична анализа 
со сцинтилационен 
спектрометар 

СЕДИМЕНТИ И 
ВОДЕНА БИОТА 

1 VR гама 
спектрометрија 

89/90 g r 

Специфична ана-
лиза 

а спектрометрија, со високо ра 

За реки: 1 
1 референтно ; 
место спротивод- ( 
но од изливот на 
ефлуентит^ 
1 место низводно 
на точката на ме-
шањето 
(минимално 2 
места) 

За води без про- < 
тек 1 место кај i 
изливот 
3-4 места во 
правците на 
струењето на ра-
диусот на меша-
њето 

(минимално 4 1 
места) 

\ 

За реки: ( 
1 референтне р 
место спротивод-
но од изливот на 
ефлуентите 
2-3 места, почну- ] 
вајќи кај точката i 
на мешањето ј 
низводно Ј 
(минимално 3 i 
места) ( 

е 
злачувањс (со ресолуција) 

Зода + суспен-
шрана материја 
- 50 1) 

1>илтерски оста-
гок 

Вода ( - 1 1 ) 

^едиментирачка 
материја 

бодена биота: 
1еколку избрани 
мостри од расло-
1ожливите видо-
т со најголем 
шоконцентраци-
)нен фактор; 

Составена 
мостра конти-
нуирано соби-
рана за 31 ден 

1 х во 6 
месеци 

Составена 
мостра 

континуирано 
собирање на 
седимент. ма-
терија 

еднократни 
мостри 

1 х месечно 1 
\ 
и 
к 

Филтерски ос-
таток добиен . 
со филтрира-
ње низ филте-
рот „црна 
лента" 

1 х месечно / 
и 
N 
Т 
1 
1 
И 
а 

1 х три- Ј 
месечно n 

1 

1 х три- 1 
месечно е > 

Сонтинуирано зе-
1ање М9стр£ во 
[нтервали пократ-
:и од 2 часа 

Анализа на сушти-
н а на водената 
10стра И на фил-
ерскиот остаток 
Сај анализата на 
1.Ѕ да се употреби 
[ста мостра по 
нализата на 11.G 

/потреба на исти 
10стри за 111.G и 
И.Ѕ 

Сај континуирано 
опирање да се 
потреби ћрибор 
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. 1 2 3 4 5 6 

За води без про- Истовремено зе- Кај земањето на 
тек: мање на седимен- седименти со био-
4 места како во ти од почвата та да се земе седи-
И. и повеќе до- мент 
датни места на 

* поголеми оддале- / 

чувања 
(минимално 6 
места) 

12. водоводи • , 

12.G V R гама - Црпилишта (за- Вода + суспен- Составена Според степе-
спектрометрија фати) на водово- дирана материја мостра, днев- нот на веро-

ди за кои не е ис- 50 1) но мострира- јатноста на 
клучена можнос- ње или поеди- оптоварува-
та да се напојува- нечни мостри њето; ориен-
ат од река поме- според степе- тационо 1 X 
ѓу изливот и точ- нот на опто- месечно 

- ката на мешање варување 

12.Ѕ 89/90 S R - За црпилишта 
Специфична ана- по точката на ме-
лиза шање само ако 

пресметаната до-
за врз основа на 
мерењето од 
член 11 покаже 
релевантност на 
таквиот пат 

12.Н 3Н -Црпилишта на вода ( - 1 1 ) 
Специфична ана- оддалечувања до -

лиза 10 km од изводот 
на емисијата што 
можат да се на-
појуваат GO други 
површински води 
односно со опто-
варени врнежи 

-

13. ВРНЕЖИ И FAL-
LOUT -

13.G VR гама Повеќе локации составена 1 х месечно 1 х месечно Fallout може и до-
спектрометрија на оддалеченост мостра континуирано датно да се кон-

до 10 km од еми- собирање тролира со систем 
сискиот извор на на вазелински пло-
Гасовити ефлуен- чи или со сличен 
ти во насоките прибор што е 
на најчестите * предвиден за еми-
ветрови или сии во нуклеарна 
врнежи несреќа 

13.Н 3Н 
Специфична ана-
лиза 

13.Ѕ 89/90 § Г 

Специфична ана- -

лиза 

20. ВОЗДУХ 

20.Ј Специфични мере- Повеќе места во Континуирано 1 х на 15 де- 1 х во 15 де- Системот на црпки 
ња на 1311 и изо- насоката на нај- црпење преку на континуи- на за определување 
топска анализа на честите ветрови комбиниран јо- рано собира- на 1311 е битен за 
партикулати со VR и во насоките на дов филтер (стак- , ње случај на акциден-
гама спектромет- населбите (мини- лен микрофибер тни* емисии 
рија мално 4 места); + активен јаглен ( 

можност за мену- + (TEDA) за 15 
вање на местото дена 
со преносни 
црпки ' » 
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1 2 3 е 4 5 6 

20.G Изотопска анализа 
\ 

Континуирано 1 х месечно 1 х месечно Минимално по-
на - гама емитери црпење преку континуирано требна зафатнина 
на аеросоли со VR филтер за аеросо- собирање 6000 т 3 

гама спектромет- > ли; составена 
рија мостра од филте-

ри, што се мену-
ваат со оглед на 
зачепувањето 

20. Ѕ 90/90§ г 1 х три-
Специфична ана- месечно 
лиза на аеросоли 

30. ДИРЕКТНО ОЗ-
РАЧУВАЊЕ 

ЗО.Т TL дозиметри До 64 мерни точ- 1 х во 6 1 х во 6 Системот е битен 
3 на мерно место ки распоредени месеци месеци за случај на еми-

во два концен- сии во нуклеарна 
трични круга во А несреќа 
појас до 10 km 
околу точката на 
емисијата. N 
Внатрешен круг \ -

на радиусот и -

најверојатно до-
пирање на обла-
кот со површина-
та на земјата 

30.D Континуиран ме- Повеќе места во континуирана автоматска Системот е битен 
рач на доза на га- правец на најчес- мрежа за случај на еми-
ма зрачење со ав- тите ветрови и сии во нуклеарна 
томатски аларман- во правец на на- несреќа* и мора да 
тен систем селбите (мини- има соодветен ме-

мално 3 места) рен распон од ни-
вото на природни-
от фон обично 
комбиниран со ме-
теоролошка авто-
матска станицу 

40. ЗЕМЈИШТЕ 

40,G Изотопска анализа Користени зем- мостра со 3 дла- 1 х во 6 месе- 1 х во 6 
јишта за земјо- бочини (0-5 cm, ци, сезонски месеци 
делски цели 5-10 cm, 10-15 

cm) 
* 

50. ВЕРИГА НА ИС-
ХРАНАТА 

51. МЛЕКО 

51, G Изотопска анализа места на најголе- 1 х месечно 1 х месечно 
на гама-емитери ма имисија на -

со VR гама спек- оддалеченост до 
трометрија 16 km од изворот 

на емисијата што 
служи за пасење 

51.Ѕ 89/90Ѕг 
Специфична ана-
лиза 

51.Ј Специфична ана- 1 х месечно 1 х месечно Употреба на трева 
лиза на 1311, радио- во време на во време на како претходна ал-
хемиска сепарација пасењето пасењето ка во веригата на 
со јонски измену- исхраната 
вач на гама спек-
трометријата или 
бета мерењето ј 
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52. ' 

52.G 

52.Ѕ 

ЕЛБА 
HI 

-ЕЛ1 

воз;] 
1. 

2. 

3. 

4. 

ДРУГА ХРАНА 

Изотопска анализа 

89/90SR 

ЛЕНТИ ЗА ИЗРАБОТКА 
А МАТЕРИИ ВО ОКОЛР 

2МЕНТИ ЗА ИЗРАБОТИ 
НИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

Вид и опис на 
мерењето 

1 
(УХ И ПОЈ! ВА 

Брзина на гама до- П 
зата MI 

- баждарени авто- и 
матски и рачни ин- oi 
струменти; чувстви-
телност 20% од нор-
малната брзина на 
дозата. 
Определување на 
метеоролошките па-
раметри на теренот 
со автоматска ста-
ница на МЕ*) 

Определување на тс 
дозата на надвореш-. п] 
ното озрачување со 1) 
TLD дозиметри и 

П( 
6i 
н< 
н< 

Континуирано мере- т< 
ње на дозата на га- ПЈ 
ма зрачење со ЋВТО- б< 
матски алармен сис-
тем 

Определување на т< 
1311 во воздухот П] 

1] 
и 
п< 
CI 
Hi 

\ 

НА ПРОГРАМА 
ШАТА НА НУ* 

\ НА ПРОГРАМ 
1 НА ПРИПРАВ1 

Место 
а мострирањето 

2 

рограмирани 
еста во зоните 
секторите на 
сол ината на НЕ 

учка 30.Т од 
зограмата (Таб. 

додатно: пред 
зголеми насел-
i според степе-
зт на загрозе-
зста 

зчка 30.D од 
рограмата (Та-
5ла 1) 

зчка 20.Ј од 
рограмата (Таб. 
1 
додатно: пред 
оголема населба 
торед степенот 
а загрозеноста 

Растителна хра-
на: особено со 
голема површина 
на листовите 
што се конзуми-
раат; храна Од 
животинско по-
текло; особено 
риба и месо 

V ЗА ИСПИТУВА] 
:ЛЕАРНА ЕЛЕКТ 

[А ЗА ПЕРИОДИЧ 
ТОСТ ВО ОКОЛИ 

Вид мостра 

3 

итно определува-
ње на брзината 
на гама-дозата 

Определување на 
стабилносните 
класи 

3 дозиметри на 
локација 

' ' 1 

континуирана ав' 
тачот на НЕ 

континуирано 
филтрирање пре-
ку филтер за оп-
ределување на јо 
дот во текот на 
15 дена 

брзо пробно опр< 
тиЕ^носта со подв 
определување на 
при обиколка 

сезонско земан 
распоредено ПЈ 

1 на 

\ 

ЊЕ НА КОНТА* 
РАНА ВО СЛУЧ 

НИ МЕРЕЊА Н 
[НАТА НА НУК. 

Зачестеност 
на мострира-

њето 

4 

при обиколка-
та на МЕ*) 

1 х 6 
I месеци 

гоматска мрежа i 

^делување на ак-
ижна пумпа за 
јодот во МЕ*) 

»е и мерење 
Јеку цела годи-

ЛИНАЦИЈАТА С 
АЈ НА НУКЛЕА 

А КОНТАМИНА 
ГСЕАРНАТА ЕЛЕ 

Зачестеност 
на мерењето 

5 

брзана на сме-

ло една 

точка на 

обиколка 

Одбирање на исти 
мостри ни:* редица 
години за компа-
рација. Употреба 
на биоиндикатори 
како претходна ал-
ка во веригата на 
исхраната 

Табела. 2 

: о РА ДИО АКТИ В-
РНА НЕСРЕЌА 

ДИЈАТА ПОТРЕБ-
КТРАНА -

Забелешка 

6 

определување 
на локалните 
референтни 
вредности 

пробна измена на 
дозиметарот при 
обиколка на МЕ*) 

додатни пробни 
мерења во колите 
на МЕ*) со VR га-
ма спектрометри-
ја-сите употребува-
ни геометрии на 
филтерот при оби-
колка 

* ME - мобилна единица со мерна лабораторија во коли 
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5. Определување точка 20.G и 20.Ѕ континуирано по една точка додатни пробни 
на аеросоли од редовната филтрирање пре- на обиколка мерења во коли на 

програма ку филтер за ае- МЕ*> со VR гама 
(Табела 1) росоли, составе- спектрометрија и 
и додатно: пред на мостра од компарација со 
поголема населба филтери што се монитор за по-
според степенот менуваат вршинска конта-

6. Определување на 
површинската кон 
таминација на по-
чвата со лепливи 
(вазелински) плоч! 
VR гама спектрам* 
рија и компарациј; 
со монитор за по-
вршинска контами 
нација (бета-алфа) 

7. VR гама спектро-
метрија in situ 

ВЕРИГА НА ИСХРАНА 

8. Контаминација на 
прехранбени пром: 
води од локално п 
текло на поголеми 
оддалеченоста, (ап 
лизи: 51.Ј, 51.G, 51 
од табелата 1) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАБС 
НИ МАТЕРИИ ВО ОКО 

Опис на пренесувачот од! 

Вид и опис на 
мерењето 

1 

10. ВОДИ 
11. ВОДА НА СЕКУН 

11.М Монитор на актив-
н о с т и м а чувства 
телен детектор, со 
енергиска дискрим 
нација, 

11 .G Изотопска анализа 
на гама-емитери сс 
VR гама спектром 
метрија 

12. ПОДЗЕМНИ ВОД] 

12.G Изотопска анализа 
' на гама-емитери сс 

VR гама спектро-
метрија 

N 

на загрозеноста 

локации покрај 
јодовните пумпи 
во насока на нај-
честите ветрови 

I; и спрема населби 
ет-
а 
[-

програмирани 
места во зоните 
и секторите око-
лу НЕ 

ТА 

додатно според 
5- точка 51 од про-
о- грамата (Табела 
Е 1) 
[а- пред поголема 
.Ѕ населба според 

степенот на за-
грозеноста 

УТКА НА ПРОГРАМА 
ЛИНАТА НА ИСТРА: 

МА. 
10СН0 на пречениот ПЈ 

Место 
на мострирањето 

1 
, 2 

[ДАРЕН ОТВОРЕН KF 

секундарна вода 
[- на излезот од 

топлотниот изме-
и- нувач и пред 

пуштањето во ка-
налот 

/ 

) 

И 

- подземна вода 
> рд непосредна 

близина на базен 
за ислужено го-
риво 
- подземна вода 
од непосредна 
близина на склад 
на радиоактивни 
отпадоци 

континуирано 
одржување со ме-
сечно обновува-
ње на лепливиот 
слој, составена 
месечна мостра 
на сите плочи 

определување на присутна 
чвата 

млеко еднократ- 3 х го, 
на мостра на пасе 

, ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА К 
ЖУВАЧКИОТ НУКЛЕАРЈ 
ИНА МОЌНОСТ ОД 1 MW 
ат 

Зачест 
Вид мостра на мост 

ње 

3 А 

>УГ НА ЛАДЕЊЕ 

континуирано контана 
мерење на вода 
во протек 

вода 4- еднокрг 
корозивна тиња или сос 
(~50 1) мостра 

вода + еднокрг 
суспендирана ма- или сос 
терија ( ~ 50/1) мостра 

минација (бета-ал-
фа) при обиколка 

по една точка додатни пробни 
на обиколка мерења во коли на 

МЕ*) при обиколка 

[ радионуклиди во по- пробни мерења 
при обиколка на 
МЕ*) 

цишно за време 
Љето 

Табела 3, 
"ОНТАМИНАЦИЈАТА СО РАДИОАКТИВ-
ЕН РЕАКТОР СО ПОСТИГНАТА МАКСИ-
f 

еност ЧАЧЕСТЕНПГТ 

» . н1мерГето З а б е л е ш к а 

\ 5 6 

дирано континуирано надзор на непро-
пустноста ма при-
марниот круг на 
ладењето 

1тна . периодично 
тавена најмалку 1 х 

во годината 

1тна периодично, надзор на непро-
тавена најмалку 1 х пустноста на базе-

во годината нот за складирање 
на ислужено гори-
во и на отсутноста 
на промивањето 
на складовите на 
радиоактивни от-
падоци 

0 МБ - мобилна единица со мерна лабораторија во коли 
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14. ОТПАДНИ ВОДИ 

14.М Монитор на актив-
носта - гама чув-
ствителен детектор 

4 со енергиска дискри-
минација 

отпадни води континуирано контурнирано за време на континуиран над-
пред излезот од мерење во проте- ^емисии, за време на отсутност зор на разредува-
оградата на нук- кот на секундарна вода за ладење њето на отпадните 
леарниот објект води 

14.0 Изотопска анализа 
на гама емитерите 
со УК гама спектро-
метрија 

отпадни води од 
резервоар на ра-
диоактивни от-
падни води 

сразмерно соста-
вена репрезента-
тивна мостра 

- пред празне-
њето на резер-
воарот 

пред празне-
њето на резер-
воарот 

определување на 
годишните емисии 
во река 

20. ВОЗДУХ * 
• 

20.Мр Монитор на радио-
активни гасови гама 
и бета чувствителен 
детектор 

вентилационен 
оџак; 
површина на ре-
акторската раз-
ладна вода; 
испусти на раз-
ладни гасови 
(воздух и други), 
што биле во не-
утроне^ флукс 

континуирано во 
оцак на други ло-
кации за време 
на емисиите 

континуирано 
во оџак на 
други лока-
ции за време 
на емисиите 

20.Ма Мониторинг радиак-
тивни аеросоли со 
пумпа гама и бета 
чувствителен детек-
тор, калибрација 

вентилационен 
оџак 

континуирано 
црпење преку 
филтер за аеросо-
ли, составена 
мостра од филте-
ри што се мену-
ваат со оглед на 
зачепувањето 

континуирано 
или периодич-
но 

20.С Изотопска анализа 
на гама емитери на 
аеросоли со УК гама 
спектрометрија 

вентилациони 
оџак; 
место во насо-
ка на најчестите 
вентрови и во на-
сока на населби 
(минимално 1) 

периодично 

определување на 
годишните емисии 

определување на 
имисиите на лока-
ција со најголемо 
влијание на емиси-
јата на или внатре 
во оградата 

30. ДИРЕКТНО ОЗРАЧУВАЊЕ 

ЗО.О Континуиран мерач 
на доза гама зраче-
ње 

место во насока 
на најчестите 
ветрови и во на-
сока на населби 
(минимално 1) 

континуирано континуирано оцена на дозата на 
субмерзија на ло-
кација со најголе-
мо влијание на 
емисијата на или 
надвор од оградата 

Табела 4 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА СО РАДИОАКТИВ-
НИ МАТЕРИИ ВО ОКОЛИНАТА НА ИСТРАЖУВАЧКИОТ НУКЛЕАРЕН РЕАКТОР СО ПОСТИГНАТА МАКСИ-

МАЛНА МОЌНОСТ ПРЕКУ 1 М\У 

Вид и опис на мерењето Место на 
мострирањето Вид .мостра 

Зачестеност 
на мострира-

њето 
Зачестеност 
на мерењето Забелешка 

1 2 3 4 5 6 

1. ТЕКУ ш т а ВОДИ 

Изотопска анализа на гама 
емитери 
УК гама спектрометрија 

1 референтно 
место спротивод-
но од изливот на 
ефлуент 
1 место низводно 
од изливот на 
инфлуент 
1 место реципи-
ент на технолош-
ки води 

1 х месечно 1 х месечно 
(континуира-
но собирање) 
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89/90Ѕг 

Специфична анализа 
Радиохемиска 'сепарација 
Детекција со пропорциона-
лен или GM детектор 

1 референтне 
место спротивод-
но од изливот на 
ефлуент 

Вода + суспен-
диран материјал 
(501) 

1 х месечно 
(континуира-
но 
собирање) 

2 х годишно 

3Н 
Електролитичко збогатува-
ње 
Специфична анализа со 
сцинтилационен спектро-
метар 

1 место реципи-
ент на технолош-
ки води ; 

12 х годишно 

% РЕЧЕН СЕДИМЕНТ • • 

Изотопска анализа на гама 
емитери 
VR гама спектрометрија / 

1 референтне 
место спротивод-
но од изливот на 
ефлуенат 
1 местд низводно 
од изливот на еф-
луенат 
1 место реципи-
ент на технолош-
ки воли 

Материјал од 
дното собран со 
гребачка во слој 
од 10 cm (сува 
мостра) 

1 х годишно 1 X годишно 

89/90ЅГ 
Специфична анализа 
Радиохемиска сепарација 
Детекција со пропорциона-
лен или GM детектор 

по потреба 
(најмалку 1 х 
годишно) 

• , * 

3. ВОДОВОД 
Изотопска анализа на гама 
емитери 
VR гама спектрометрија 

водовод вода за пиење 1 х годишно или по потреба 

4. ВРНЕЖИ 
Изотопска анализа на гама 
емитери 
VR гама спектрометрија 

2-3 места во на-
сока на најчести-
те ветрови во на-
сока на населби 

--

89/90gr 

Специфична анализа 
Радиохемиска сепарација 
Детекција со пропорциона-
лен или GM детектор 

оддалеченост 
според извешта-
јот за сигурноста 

врнежи + ната-
ложен прав 

1 х месечно 
(континуира-
но собирање) 

1 х месечно 

3Н 
Електролитичко збогатува-
ње 
Специфична анализа со 
сцинтилационен детектор 

1 референтне 
место (надвор од 
влијанието на ре-
акторот) 

врнежи 

5. ЗЕМЈИШТЕ 

Изотопска анализа на гама 
емитери 
VR гама спектрометрија 

Во непосредна 
околина на реак-
торот 

длабочина: 
0 - 5 cm 
5 - 10 cm 

10 - 15 cm 
89/90ЅГ 
Специфична анализа 
Радиохемиска сепарација 
Детекција со пропорциона-
лен или GM детектор 

По потреба 89/90ЅГ 
Специфична анализа 
Радиохемиска сепарација 
Детекција со пропорциона-
лен или GM детектор 

1 х во 6 месеци 1 х во 6 месеци 6 мостри 

6. ВОЗДУХ 
Изотопска анализа на гама 
емитери 
VR гама спектреметрија 

2-3 места во на-
сока на најчести 
ветрови 
во насока на на-
селби 
оддалеченост 
според извешта-
јот за сигурноста 

континуирано со-
бирање на аеро-
солни филтери, 
промена во од-
нос на зачепува-
њето 

1 х месечно 
(месечна збир-
на мостра) 

1 х месечно 
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Специфично мерење на 1311 
и изотопска анализа на ае-
росоли 
УК гама спектрометрија 

Континуирано 2 х месечно 
собирање на фил-
терот за опреде-
лување на јодот 
во текот на 15 де-
на 

2 х-месечно за емисија'во нук-
леарна несреќа 
важно е да се рас-
полага Со повеќе 
собирачи 

19/90§Ј. ' 
Специфична анализа 
Радиохемиска сепарација 
Детекција со нискофонски 
пропорционален или ОМ 
детектор 

1 референтно 
место (надвор од 
влијанието на ре-
акторот) 

Како за УК гама 
спектрометрија 
на аеросоли 

1 х на 3 месе-
ца, условно, 
доколку тоа е 
оправдано со 
податоци од 
емисијата 

-

7. ДИРЕКТНО ЗРАЧЕЊЕ 

Интегрална доза на гама 
зрачења 
ТЕ дозиметри, 2-3 по мер-
но место 

На местата дефи-
нирани под 6 

1 х на 3 месе- 1 х на 3 месе- Битно за случај на 
ци ци емиси во нуклеар-

на несреќа 
$ 

Континуирано мерење на 
дози гама зрачења 

1-2 места во пра-
вец на најчестите 
ветрови и во пра-
вец на населби 

континуирано автоматско мерење 

8. ХРАНА 

Изотопска анализа на гама 
емитери 
УК гама спектрометрија 

овошЈе: 
од плантажи во 
непосредна око-
лина 

сите видови 
овошја од план-
тажи 

сезонски 

риба: 
спротивно и низ-
водно од местото 
од местото на 
вливот на течни-
те ефлуенти 

избрани мостри 
на риби со оглед 
на миграционите 
особини и спцеи- . 
фичностите на 
исхраната 

1 х годишно 1 х годишно 

74Т. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА НАПЛА-

ТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
' 1. Во Одлуката за условите и роковите под кои може 
да се одобри продолжување на рокот на наплата на извезе-' 
ните стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/86 и 
30/86), точка 4 се менува и гласи: 

„4. Ако со меѓународен договор се репрограмираат 
долговите на односната земја или ако надлежните органи 
од одделни земји официјално, преку надлежните југосло-
венски органи, ги известиле доверителите од Југославија 

' дека не можат, за едно догледно време да ги намируваат 
обврските на плаќањето* рокот од член 42 на Законот 
може да се продолжи до рокот утврден со дрговор за реп-
рограмирање односно до рокот кој- организацијата на 
здружен труд ќе го договори со нов договор или со анекс-
-договор. 

За склучените меѓународни договори односно за про-
должување на роковите од став. 1 на оваа точка, Народна-
та банка на Југославија ги известува народните банки на 
републиките односно народните банки на автономните 
покраини". 

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

О. бр. 79 
2 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, с.р. 

748. 
Вр$ основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/7.6, 41/81 и 26/84), во согласност со 
одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година („Службен лист 
СФРЈ", бр. 75/85 и 38/86),и наЈ0рлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86 и 
44/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
ната'емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
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21/86, 30/86, 35/86, 38/86 и 45/86), во точка 21 став 1 про-
центот: „51%" се заменува со процентот: „55%". 

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

О. бр. 82 
2 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Дуџми Влатковић, с.р. 

749. 
Врз основана член 124 став 10 од Законот з^проме-

тот на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86) сојузниот секретар за надвореш-
на трговија пропишува 

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

, И З В О З О Т 

1. Организациите на здружен труд барање за утврду-
вање на дополнителен контингент за увоз на суровини и 
репродукционен материјал заради произвдоство за извоз 
поднесуваат до Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија на образецот што е отпечатен кон ова упатство и 
претставува негов составен дел. Кон барањето се поднесу-
ва доказ дека е договорела работа на извоз за чија реали-
зација е потребен увоз на суровини и репродукционен ма-
теријал (преддоговор, договор за извоз и ел.). 

2. Во пријавата за склучен договор за увоз на сурови-
ни и репродукционен материјал, во горниот дел, организа-
цијата на здружен труд ја запишува клаузулата: „увоз за-
ради извоз", а во рубриката „забелешка" - бројот да реше-
нието на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
и бројот на пријавата за склучен договор за извоз. Во при-
јавата за склучен договор за извоз, во горниот дел, органи-
зацијата на здружен труд ја запишува калузулата: „врзана 
работа извоз-увоз", а во рубриката „забелешка" - бројот 
на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна, 
трговија. 

3. Во постапката на увозно царинење на стоките орга-
низацијата на здружен'труд и го поднесува на надлежната 
царинарница на увид решението на СОЈУЗНИОТ секретари-
јат за надворешна трговија и Пријавата за склучен дого-
вор за увоз на суровини и репродукционен материјал, а во 
постапката на извозно царинење на стоките - и пријавата 
за склучен договор за извоз. 

Царинарницата преку која се врши извоз и увоз на 
стоките наведени во решението на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија контролира дали се работи за из-
воз или за увоз на означените стоки и дали тие стоки се 
изработени од суровини и друг репродукционен матери-
јал, што се увозио оцаринети по пријавата За склучен до-
говор за увоз што е поднесена со царинската декларација. 

Ако во постапката на царинење се утврди дека увозот 
на суровини и друг репродукционен материјал или изво-
зот на стоки не се врши во согласност со решението на Со-
јузниот секретаријат за надворешна Трговија, царинарни-
цата ќе го извести за тоа Сојузниот девизен инспекторат 
заради покренување на постапка, а копија од известување-
то ќе му достави на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија. 

4. Сојузната управа за царини, согласно со член 124 
став 7 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, води евиденција за одобрениот увоз и извршениот 
извоз на стоки, во валута и во динари со паритет југосло-
венска граница, по секое издадено решение. 

Евиденцијата ги содржи следните податоци: 

1) за увоз на суровини и друг репродукционен мате-
рија: 

- бројот и датумот на решението, 
- матичниот број на производителот, 
- бројот на увозната царинска декларација, 
- датумот на царинењето на стоките, 
- тарифниот број од Списокот на стоките со форми 

на извоз и увоз, 
-.вредноста на стоките во валута и вредноста на сто* 

ките. во динари франко југограница, 
- бројот на пријавата за склучен договор за увоз; 
2) за извоз на стоки: 
- бројот и датумот на решението, 
- матичниот број на производителот, , 
- бројот на извозната царинска декларација, 
- датумот на извозното царинење, 
- тарифниот број од Списокот на стоките, со форми 

на извоз и увоз, 
- вредноста на стоките во валута и вредноста на сто-

ките франко југограница во динари, 
- бројот на пријавата за склучен договор за извоз. 
5. Во постапката на увозно царинење во рубриката 23 

на увозната царинска Декларација подносителот на декла-
рацијата го запишува бројот на решението на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, а кај извозното ца-
ринење бројот на решението се запишува во рубриката 18 
на извозната царинска декларација. 

6. 0?а упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 25005 
4 септември 1986 година / 
Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Ненад Крешић, е. р. 

(фирма, Односно назив на ор-
ганизацијата на здружен 

труд) 

(место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

БЕЛГРАД 

Барале за утврдување на 
дополнителен контингент 

Ве молиме врз основа на член 124 став 6 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86) да ни се утврди дополи-
телен контингент за увоз на суровини и репродукционен 
материјал заради производство за извоз на конвертибил-
ното подрачје. 

Во врска со наведената работа се даваат следните 
податоци: 

I Увоз на суровини и репродукционен материјал 
1. Наименувание -
2. Тарифен број: ^ 
3. Вредност на стоки-

те: 
- во валута 
- во динари , 

4. Количин 
5. Земја на увозот \ 
6. Царинарница преку 

која се увезува ^ > 
7. Рок за увоз ^ ^ , 

\ 
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751. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

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

ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО 

ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ 
ПРЕЧКИ 

Во Списокот на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на производите што предизвикува-
ат радиофреквенцИски пречки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/79 и 11/80) точка 1 се менува и гласи: 

„1) Основна организација на здружен труд за испиту-
вање на квалитетот „Квалитет" со ограничена супсидијар-
на одговорност, Ниш, Булевар Вељка Влаховиќа бр. 80-82, 
во состав на ЕИ Работна организација Истраживачке 
развојни институт, со ограничена супсидијарна одговор-
ност, Белград, Батајнички пут бр. 23." 

Бр. 07-2518/1 
28 мај 1986 година 
Белград Директор , 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

750. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

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

ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ 
ЗА ДОМАЌИНСТВО И ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОТИВЕКСПЛО-
ЗИВНО ЗАШТИТЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ШТО СЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПРОСТОРИИТЕ ЗА-

ГРОЗЕНИ ОД ЕКПЛОЗИВНИ СМЕСИ 

Во Списокот на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на електрични апарати за одмаќин-
ство и за вршење на работи на задолжително атестирање 
на притвексплозивно заштитени електрични уреди што се 
наменети за употреба во простории загрозени од експло-
зивни смеси (»»Службен лист на СФРЈ", бр. 3/80, 26/81 и 
46/82) точка 6 се менува и гласи: 

„6) Основна организација на здружен труд за испиту-
вање на квалитетот „КВАЛИТЕТ" со ограничена супсиди-
јарна одговорност, Ниш, Булевар Вељка Влаховиќа бр. 
80-82, во составот на ЕИ Работна организација Ис-
траживачке развојни институт, со ограничена супсидијар-
на одговорност, Белград, Батајнички пут бр. 23 - за сите 
производи од Наредбата за задолжително атестирање на 
елелктрични апарати за домаќинството и за вршење рабо-
ти на задолжително атестирање на приотивексплозивно 
заштитени електрични уреди што се наменети за употреба 
во простории загрозени од експлозивни смеси, освен за 
електрични ќебиња и перници во поглед на нивната трај-
ност." ч 

Бр. 07-2517/1 
28 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

752. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

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

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ 
За атестирање на цемент во смисла на Наредбата за 

задолжително атестирање на цемент („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/85) се овластени следните организации на 
здружен труд, и тоа: 

1) Основна организација на здружен труд Инштитут 
за материале Љубљана, со неограничена супсидијарна од-
говорност, Љубљана, Димичева 12, во состав на Работната 
организација „Завод за разискаво материјала ин конструк-
ции Љубљана", со неограничена солидарна одговорност, 
Љубљана, Димичева 12; 

2) Работна организација Институт за испитивање ма-
теријала Бања Лука, со потполна одговорност, Бања Лу-
ка, Јураја Крижаниќа бб; 

З^Основна организација на здружен труд Кемија, на-
фта и грађевински материјали, со ограничена супсидијар-
на одговорност, Загреб, Прерадовиќева 31 а, во состав на 
Работната организација „Југоинспект Загреб", со неогра-
ничена супсидијарна одговорност, Загреб, Прерадовиќева 
31а; 

4) Основна организација на здружен труд Факултет 
грађевинских знаности, со неограничена супсидијарна од-
говорност, Сплит, Веселина Маслеше бб, во состав на Ра-
ботната организација „Грађевински институт" со неогра-
ничена солидарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуша 1; 

5) Работна организација Завод, за испитување на ма-
теријали „Скопје", со потполна одговорнбст, Скопје, Раде 
Кончар 16; 

6) Работна организација Институт за испитивање ма-
теријала СР Србије, со потполна одговорност, Белград, 
Булевар Војводе Мишиќа 43. 

Бр. 07-2519/1 
28 мај 1986 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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753. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

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

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ ОД ЌЕЛИЕСТ БЕТрН 
За атестирање на префабрикуваните елементи од ќе-

лиест бетон во смисла на Наредбата за задолжително 
атестирање на префабрикуваните елементи од ќелиест бе-
тон („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/85) се овластени 
следните Организации на здружен труд, и тоа: 

1) Основна организацију на здружен труд Факултет 
грађевинских знаности, со неограничена супсидијарна од-
говорност, Загреб, Јанка Ракуше 1, во состав на Работната 
организација „Грађевински .институт", со неограничена 
солидарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуше 1; 

2) Работна организација Институт за испитивање ма-
теријала Бања Лука, со потполна одговорност, Бања Лу-
ка, Јураја Крижаниќа бб; 

3) Работна организација Институт за испитивање ма-
теријала СР Србије, со потполна одговорност, Белград, 
Булевар Војводе Мишрќа 43; 

4) Основна организација на здружен труд Инштитут 
за материале Љубљана, со неограничена супсидијарна од-
говорност, Љубљана, Димичева 12, во состав на Работната 
организација „Завод за разискаво материада ин конструк-
циј Љубљана", со неограничена солидарна одговорност, 
Љубљана, Димичева 12. 
Бр 07-2520/1 
28 мај 1986 година 
Белград ч 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

754. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

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

\ 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ ВО 
БЕТОНОТ , 

За атестирање на додатоците во бетонот во смисла на 
Наредбата за задолжително атестирање на додатоците во 
бетонот („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/85) се овластени 
следните организации на здружен труд, и тоа: 

1) Основна организација ра здружен труд Инштитут 
за материале Љубљана, со неограничена супсидијарна од-
говорност, Љубљана, Димичева 12, во состав на Работната 
организација „Завод за разискаво материала ин конструк-
циј Љубљана", со неограничена солидарна одговорност^ 
Љубљана, Димичева 12; 

2) Основна организација на здружен труд Факултет 
грађевинских знаности, со неограничена супсидијарна од-
говорност, Загреб, Јанка Ракуше 1, во состав на Работната 
организација „Грађевински институт", со неограничена 
солидарна одговорност, Загреб, Јанка Ракуше 1; 

3) Работна организација „Институт за испитивање 
материјала СР Србије", со потполна одговорност, Бел-
град, Булевар Војводе Мишиќа 43. 
Бр. 07-2521/1 
28 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
732. Одлука за формирање на стручни совети во со-

јузните органи на управата 1505 

733. Одлука за измена на Одлуката за начинов на 
формирање на цените на производите во про-" 
метот на големо, односно на мало 1505 

734. Одлука за измена на Одлуката за надомест на 
трошоците и надомест за загубена заработка 
на повремените членови на Сојузниот совет за 
прекршоци 1506 

735. Одлука за начинот на формирање на цените за 
растително масло за јадење 1506 

\ 

736. Одлука за начинот на формирање на цените на 
шеќерот 1507 

737. Наредба за утврдување на височината на осно-
вата за определување на боречкиот додаток во 
1986 година 1508 

738. Наредба за утврдување на височината на осно-
вата за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1986 година 1508 

739. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1986 
година : 1508 

740. Наредба за утврдување на месечните парични 
изнрси на личната и семејната инвалиднина, 
на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток вр 1986 
година — > — 1508 

741. Наредба за ставање на границата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
спрема Република Италија под постојанен ве-
теринарски надзор и спроведување на одделни 
мерки во граничните општини заради спречу-
вање на внесување и ширење на заразни болес-
ти лигавка и шап , — 1509 

742. Наредба за дополнение на Наредбата за забра-
на на увоз во Социјалистиичка Федеративна 
Република Југославија и на провоз преку тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Ре-, 
публика Југославија на живи чапункари (гове-
да, овци, кози и свињи) и на производи и суро-
вини по потекло од тие животни од Република 
Италија 1509 

743. Правилник за метролошките услови за водо-
мери — — 1509 

744. Правилник за метролошките услови за маши-
ни за мерење на должина ца жица и кабел 1514 

745. Правилни* за метролошките услови за авто-
цистерни, вагонцистерни и преносни цистерни 1515 

746. Правилник за начинот, обемот и роковите за 
систематско испитување на контаминацијата 
со радиоактивни материи во околината на нук-
леарни објекти 1521 

747. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите и роковите под кои може да се одоб-
ри продолжување на рокот на наплата на изве-
зените стоки и услуги 1532 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ * 
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Страна 

748. Одлука за измена на Одлуката за условите за 
користење на примарната емисија во 1986 го-
дина 1532 

749. Упатство за поднесувања на барање и докумен-
тација за утврдување на дополнителни контин-
генти за увоз на суровини и репродукционен 
материјал заради производство за извоз и на-
чин на контрола на увозот и извозот -г — 1533 

750. Измена на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на елек-
трични апарати за домаќинство и за вршење 
работи на, задолжително атестирање на 
противексплозивни заштитени електрични 
уреди што се наменти за употреба во просто-
риите загрозени од експлозивни ч;меси 1534. 

Страна 

751. Измена на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на про^ 
изводите што предизвикуваат радио-фреквен-
циски пречки 1534 

752. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на цемент 1534 

753. Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на префабрикуваните 
елементи од ќелиест бетон 1535 

754: Список иа организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на додатоците во бето-
нот 4535 
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