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Брз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка^ Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југо-славија из,дава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУ13ЕР-
ГАРАНЦИЈА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА -
ЗДРУЖЕНА БАНКА БЕЛГРАД, КАКО НА ГА-
РАНТ ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО ОДОБРИ ЕВРОП-
СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО 
ФИНАНСИРАЊЕ НА III ФАЗА ОД ИЗГРАДБАТА 
НА 380 kV ПРЕНОСЕН СИСТЕМ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Се прогласува Законот за супергаранција за об-
врските на Југобакка — Здружена банка Белград, 
ка,ко на гарант по заемот што го одобри Европска-
та инвестициона банка за делумно финанси,рање на 
III фаза од изградбата на 380 kV преносен систем на 
Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 'септември 1983 година. 

П бр. 297 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на С,ФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА - ЗДРУЖЕНА 
БАНКА БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ НО ЗАЕ-
МОТ ШТО ГО ОДОБРИ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИ-
ЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ 
НА III ФАЗА ОД ИЗГРАДБАТА НА 380 kV ПРЕ-

НОСЕН СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Федерацијата презема обврска, како супергарант 

за обврските на Југобанка — Здружена банка — 
Белград, како на гарант по заемот што го одобри Ев-
ропската инвестициона банка за делумно финанси-
рање на III фаза од изградбата на 380 kV преносен 
систем на Југославија до износ од 5.031,954.734 ди-
нари, зголемен за износот на ' договорената камата 
и на трошоците на заемот, што ќе го користат елек-
тростопанските организации, и тоа: 

Динари 
Електропривреда Б о ш е и Херцегови-
не, Сараево 905,751.852 
Електропривреда Црне Горе, Ниќшиќ 440,296.039 
Заједница електропривредних орга-
низација Хрватске, Загреб 792,532.871 
Електростопанство на Македонија, 
Скопје 503,195.473 
Електрогосподарство ' Сл овени ј е, Ма-
рибор 679,313.889 
Здружена ел ектропривр ед а, Бел-град 993,811.060 
Електропривреда Ќосова, Приштина 4 358,275.177 
Е л ектрово ј БОДИН А. Но-ви Сад 358,778.373 

Износот од став 1 н;а овој член ќ е се зголеми од-
носно намали за изн,осот. на курсната разлика, ако 
се промени вредноста на пресметковната единица 
врз онсова на која' е утврдена височината на заемот. 

Член 2 
Федерацијата ја презема обврската од член 1 на 

овој закон под услов основната, односно здружената 
банка на корисникот на заемот неотповикливо да и 
гарантира на Југобанка — Здружена банка — Бел-
град дека, ако корисникот на заемот не ја изврши 
својата обврска најдоцна пет дена пред рокот на 
втасување на обврската спрема Европската инвести-
циона банка, основната и здружената банка ќе"ја 
извршат таа обврска. 

Член 3 
Ако корисникот на заемот односно неговата ос-

новна односно здружена банка не ја извршат обвр-
ската од член 2 на овој закон, федерацијата преку 
Народната банка на Југославија ќе и обезбеди сред-
ства на Југобанка — Здружена ба,нка — Белград за 
извршување на договорните обврски по заемот.за 
кој на Европската инвестициска банка и дала гаран-
ција. 

Народната банка на Југосла,вија, во случајот од 
став 1 на овој член, с,према основната односи44 здру-
жената банка на корисникот на заемот ќе ги приме-
ни мерките предвидени во член 58 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на наро-дните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини. 

Член 4 
Ако федерацијата, како супергарант, ги обезбе-

ди средствата од член 1 на овој' закон, републиките 
односно автономните покраини се обврзуваат дека 
ќе и го надоместат износот на тие средства, и тоа 
сакоја од нив делот од износот што го користела 
електростопанската организација од нејзината те-
риторија. 

Ако републиката односно автономната покраина 
во рок од 15 дена од денот кога и е соо-пштено дека 
федерацијата ја извршила обврската од член 1 на 
овој закон, не и пренесе соодветен износ на сред-
ства на федерацијата. Службата на општественото 
книговодство, по налог од сојузниот секретар за ф и -
нансии, ќе го пренесе во корист на федерацијата 



Страна 1478 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Пето к, 7 октомври 1983 

соодветниот нанос на средства од приходите на ре-
публиката односно на а,втономната покраина. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

623. 

Врз основа на расправата за спроведувањето на 
политиката на цените во 1983 година што е, водена 
во Одборот' на Соборот на републиките и покраини-
те за па,зар и Цени и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините врз основа на материја-
лот на Сојузната заедница за работи на цените и 
Оцените и ставов-ите на С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
за состојбата во областа на цените и за некои пред-
лог — мерки што треб,а да се преземаат, Собранието 
на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на ' 
Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините на 30 септември 1983 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Разгледувајќи ги проблемите во врска со ' 

спроведувањето на пол,итиката на цените во 1983 
година, а имајќи го предвид фактот де,ка последни-
ве месеци инфлацијата се забрзува и дека уште 
побргу растеа цените непосредно по престанување-
то на важењето на Одлуката за максимирање на 
цените на сите производи и услуги, Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
оценува дека тоа претставува најсложен проблем 
на остварувањето на економската политика во 1983 -
година и на Планот за остварување на Долгороч-
ната програма за економска стабилизација, како и 
дека сериозно го загрозува животниот стандард на 
поголем број работни луѓе и граѓани, со сите мож-
ни социјални и политички импликации. 

2. Условите за спроведување на вкупната поли-
тика на цените до крајот на оваа година се мошне 
тешки бидејќи, од една страна, неопходните корек-
ции на цените на некои производи со условени со 
депреси јади јата на динарот,, отстранувањето на за-
бележаните диспаритет^ на цените (како што се 
енергетиката, црната и обоената металургија, ба-
зичната хемија, услугите на железничкиот сообра-
ќа ј и др.); потоа, со потребата од утврдување на 
производителско-продажните цени на основните зе-
мјоделски производ,и, усогласување на домашните 
и светските цени, определени меѓународни обврски 
итн., а, од друга страна, мора да Се спречи поголе-
мата ескалација на цените по тој основ. Поради тоа 
е неопходно да се преземат сите расположлив-и 
економски мерки за да се забави уште повеќе рас-
тежот на цените, односно мерките содржани во 
Антим лфлационата програма, како што се: начинот 
на водење на политиката на реалниот курс на ди-
нарот, политиката за растоварување на стопанство-
то од кредитниот однос, политиката на потрошу-
вачката, селективното ож,ивување на производство-
то итн. 

3. Соборот на републиките и покраин,ите на Со-
бранието на СФРЈ смета дека заради порешително 
свртување во областа -на цените и забавање на 
стапката на растежот на цените е неопходно, пред 
се. да се преземат мерки за оживување и зголему-
вање на производството и преземање на решавачки 
акции и поефикасни мерки за сведување на потро-
шувачката во реални рамки (на с,ите видови по-
трошувачка, а посебно на инвестиционата), како и 
преземање на други мерки за намалување на сите 
форми на побарувачка со цел да се намали потро-
шувачката, во согласност со основните определу-
вања од Долгорочната програма за економска ста-
билизација. 

4. Прифаќајќи г,и во начело оцените и ставови-
те на Сојузниот извршен совет за спроведувањето 
'на политиката на цените во 1983 година, Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
смета дека во материјалот е дадена нецелосна кри-
тичка оцена на однесувањето на соодветните суб-
јекти за односите во областа на цените и дека во 
него, исто така, нема критичка оцена во врска со 
ефектите и реалноста на мерките на економската 
политика што се преземени во текот на 1983 година, 
како и за нивната конзистентност, 

5. Давајќи им во основа поддршка на мерк,ите 
на Сојузниот извршен совет, предложени во оцени-
те и ставовите во врска со спроведувањето на. по-
литиката на цените во 1983 година, Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
предупредува дека тие не се сразмерни на /тежина-
та на ситуацијата на секторот на цените и дека са-
мо со предложените мерки нема да се постигнат 
позначајни резултати во оваа област. Заради по-
трајно и подолгорочно отстранување на проблемите 
на секторот на цените, укажано е на неопходноста 
од преземање на поефикасни и подолгорочни ре-
шенија, како што е реформа на цените, заради вос-
поставување на реални односи на цените помеѓу од-
делни гранки и групации и врз таа основа отвора-
ње на процес за пошироко дејствување на економ-
ските законитости; во согласност со тоа треба да се 
преиспита и поделбата на надлежноста во одлучу-
вањето за цените и да се оцени степенот на одговор-
носта на одделни субјекти за спроведувањето на 
утЕрдевета политика на цените. Исто така, Соборот 
смета дека во сегашниов момент, во нарушените 
материјални односи, мерките за општествена кон-
трола на цените мораат да бидат во согласност со 
економските претпоставки за остварување на дол-
горочната политика на цените, на сите сектори ка-
де што со други ме-рки тоа не може да се обезбеди, 
у 6. Тргнувајќи од предлогот на Сојузниот извр-
шен совет за преземање на конкретни мерки за за-
пирање на високиот растеж на цените' и за отстра-
нување на пројаЕените неповолни тенденции во нив-
ното движење, Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на СФРЈ укажува и на потреба-
та од нивна поконкретна разработка и џореална 
процена на материјалните можности за изнаоѓање 
средства за нивно остварување. Соборот нагласува 
дека наместо повторување на истите задачи, по-
требно е порешително да се пристапи кон нивната 
реализација, на сите нивоа Во таа смисла, Соборот 
им дара поддршка на предложените мерки. 

7. Покрај предложените и досега преземените 
мер-ки, како што се враќањето на ценовниците на 
преиспитување (на сите нивоа), преиспитувањето 
на корекциите на цените, строгата контрола на при-
мената на критериумите ЕО доставените ценовници, 
гонењето на прекршителите на прописите од облас-
та на цените на сите нивоа на надлежност, до кра-
јот на годинава е неопходно: 

— доследно да се реализира определувањето за 
запирање на тенденцијата на опаѓање на учеството 
на стопанството во распределбата на доходот; 

— да се воздржи од какви и да е нови дано-
чни оптоварувања од доходот на организациите на 
здружен труд и личните доходи на вработените, и 
да се преиспитаат некои придонеси и стапки на да-
ноците : 

— итно да се разработат мерки за формирање 
на пазарни резерви на пченка под поповолни ус-
лови на кредитирање на откупот и да се создаваат 
услови за стабилизација на цените на добиточна 
храна; 

— итно да се преземат соодветни мерки За от-
странување на внатрешната неликвидност на сто-
панството; 

— стриктно да се почитуваат условите во про-
пишаните одлуки за заверување и евидентирање 
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на ценовници^, со тоа што е неопходно што побргу 
да се усогласат републичките и покраинските про-
писи со сојузните одлуки, 

— да се обврзат организациите на здружен 
труд што поитно да ги преиспитаат сите зголему-
вања на цените што настанаа по престанувањето 
на важењето на Одлуката за определување на нај -
високо ниво на цените за сите производи и услуги, 
во согласност со условите предвидени со донесени-
те одлуки за промена на режимот на цените и кри-
териумите од Антиинфлационата програма 

8 ПокраЈ наведените мерки, итно треба да се 
изнаоѓаат решенија и тоа' 

— што поитно да се изнајдат трајни и стабилни 
извори на средства за финансирање на стоковните 
резерви на сите нивоа; 

— што поитно да се разработи системот на ком-
пензации, како и системот на регресирање на основ-
ните импути во земјоделството, и да се предложат 
извори на финансирање што мораат да бидат во 
функција на смирување на вкупната побарувачка 
Со тоа, помеѓу другото, значително би се придоне-
ло во забавањето на инфлацијата (со влијание врз 
забавањето на растежот на цените на основните 
земјоделско-прехранбени производи), 

— да се оневозможи секоЈ обид цените да се 
формираат на ниво на најнепродуктивните и наЈ-
нерационалните производители, 

— за некои производи на високиот стандард и 
за производите што не се значајни за животните 
потреби на населението да се овозможи слободно 
формирање на цените, кога за тоа ќе се создадат 
услови и да се примени соодветна даночна полити-
ка за да не се случи стопанските гранки да имаат 
различна положба во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот 

9 Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ Ја истакнува потребата од што 
поитно преиспитување на положбата и функцио-
нирањето на инпекциските органи заради нивно ос-
пособување за вршење на функциите што им се до-
верени, заради што поефикасно спречување и от-
странување на неоправдани^ зголемувања на це-
ните и отстранување на сите други неправилности 
на пазарот 

10 Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Број 08 3-139/83/047 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, с р. 

624. 

Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ во текот на 1983 година повеќепати 
ги разгледуваше прашањата во врска со снабденоста 
на единствениот Југословенски пазар и донесе кон-
кретн,и заклучоци (на седницата од 1 февруари 
1983 година) По ТОЈ ПОВОД Соборот предложи пре-
земање на дополнителни мерки и активности за 
поефикасно решавање на. проблемите во снабдува-
њето, инсистирајќи на поголема одговорност на 
сите субјекти одговорни за снабдувањето на паза-
рот. 

Во информациите на Сојузн,иот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи и на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија дадени се оцени 
за сегашната состојба во поглед на снабденоста на 
единствениот југословенски пазар со производи 
од посебно значење за населението и за снабде-
носта со сите видови енергија. Прифаќајќи ги кон-
статациите и ставовите на Сојузниот извршен со-
вет во врска со овие пр-ашања, Собранието на 
СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 30 септември 1983 година, ги доне-
сува следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1 Според оцената на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ, донесените 
мерки и преземените активности од страна на по-
голем 6poj организации на здружен труд и опште-
ствено-политички заедници доведоа до извесно по-
добрување во снабдувањето на населението со про-
изводи од приоритетно значење Делумно, тоа е 
резултат од зголемувањето на производството кај 
извесен број производи што се предмет на Опште-
ствениот договор за обезбедување на девизи за 
увоз на готови производи, односно за увоз на су-
ровини за нивно производство како и од склуче-
ните самоуправни спогодби, врз основа на ОВОЈ до-
говор (масло за јадење, детергенти, лекови), 

Меѓутоа, поради заострувањето на веќе подол-
го време присутните проблеми на единствениот ју -
гословенски пазар (нарушени ценовни односи, ви-
сока инфлација, постојана промена на курсот и др), 
се повеќе се пројавува тенденцијата да се проши-
рува бројот на дефицитарните производи на паза-
рот (посебно на хигиенските производи). Стоковни-
те текови и испораките на овие производи се ис-
прекинати и се повеќе се изразени појавите на 
здружување на стоки од испорака во очекување 
па зголемување на цените, па испораките се недо-
волни, нередовни и регионално мошне неуедначени. 

2 Предупредувајќи на неопходноста од поефи-
касно решавање на заострените проблеми на паза-
рот, Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ ја нагласува одговорноста на 
сите субјекти одговорни за редовно снабдување, во 
врска со мерките и активностите што се должни да 
ги преземаат заради обезбедување на рамномерно 
и континуирано снабдување на единствениот Југо-
словенски пазар Тоа посебно се однесува на соо-
дветните организации на здружен труд и на опште-
стивено-политичките заед,ници, во врска со реализа-
цијата на преземените обврски од Општествениот 
договор и склучените самоуправни спогодби 

3 Тргнувајќи од фактот дека нарушувањата 
во снабдувањето на единствениот Југословенски па-
зар, пред се,, се резултат од неусогласените односи 
помеѓу понудата и побарувачката на определени 
производи односно од недоволното домашно произ-
водство, посебно земјоделското, како и од ограни-
чените можности за увоз (поради платнобилансните 
тешкотии), Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ укажува дека проблемите 
во врска со снабдувањето на пазарот можат да се 
решаваат поуспешно, пред се, со згалемување на 
домашното производство Досегашните мерки не 
беа навремени, ниту доволно ефикасни за оживу-
вање на производството Поради тоа е неопходно во 
наредниот период да се преземат дополнителни мер-
ки за4 остваруваше на поголемо земјоделско про-
изводство, со што ќе се ослободиме од натамошниот 
увоз на некои основни земјоделско-прехранбени 
производи за кои објективно постојат услови не 
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само за поголемо производство заради снабдување 
на домашниот пазар туку и за извоз Едновремено, 
со извозот на земјоделски производи би се разре-
дувале и проблемите во врска со неопходните де-
визни средства за увоз на суровини за потребите 
на земјоделското производство. 

За таа цел, зарад,и побрзо поттикнув-ање на 
земјоделското произ-водство, неопходно е со мерки-
те на кредитно-монетарната политика да се обезбе-
дат потребните динарски средства за откуп на пчен-
ка и на други земјоделски производи Исто така 
е потребно да се преземаат неопходните мерки и 
активности за зголемување на сеидбените површини 
под шеќерна репа, сончоглед и соја. 

Со оглед на материјалните биланси на произ-
водството на основните земјоделски производи, што 
се предмет на Договорот, и на фактот дека опре-
делени републики и автономни покраини се примо-
рани да извезуваат некои од овие производи (пора-
ди девизните обврски спрема странство), би требало 
итно да се прецизира ставот во врска со прашањата 
за девизните компензации и да се обезбеди нивна 
примена во практиката 

4. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ посебно истакнува дека е неоп-
ходно навремено да се преземаат соодветни мерки 
заради обезбедување продолжување на л о з и т е гѕГух-
те тенденции во снабдувањето со најосновните про-
изводи за животниот стандард на населението. 

Со оглед на тоа дека Општествениот договор за 
обезбедување и користење на девизи за плаќање 
ЈЗЗ увоз на определени производи, односно сурови-
ни нивно производство во 1983 година даде опре-
д злени позитивни резултати во зголемувањето на 
производството, што се одрази врз подобрувањето 
на снабдувањето на домашниот пазар, Соборот та 
нагласува потребата од навремено донесување на 
општествен договор за 1984 година, пред истекот 
на снаа година Во врска со тоа се укажува на по-
требата од поефикасно решавање н,а броените про-
блеми појавени во реализацијата на наведениот до-
говор, како што се нена временото обезбедување и 
користење на девизни средства за намените пред-
видени со ОВОЈ договор; бројните административни 
поечки во р е а л и з а ц и ј а на стоков-ните кредити, 
бавното претекнување на девизните средства, не-
навременото насочување на девизните средства од 
остварениот извоз на земјоделски производи за на-
мените според Општествениот договор (за набавка 
на добиточна храна на суровини за производство 
на вештачки ѓубрива, на суровини за производство 
на средства за заштита на растенијата и сл) 

Со одлуката за заедничката девизна политика 
за 1984 година, неопходно е да се обезбедат потреб-
ните девизни средства за плаќан-о на увозот на 
неопходните суровини и готови производи за снаб-
дување на домашниот пазар со приоритетни произ-
води. 

5. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ укажува дека ситуацијата во 
поглед на снабдувањето со енергии е критична, од-
носно дека се дефицитарни сите форми на енерги-
ја Во врска со тоа е неопходно да се преземаат не-
енергични мерки и поефикасно да се разрешуваат 
проблемите во врска со недостигот на девизни сред-
ства за набавка на нафта, деривати на нафта и Ја-
глен за коксирање. Потребно е што поскоро да се 
увезат дефицитарните ко-личества на нафта, наф-
тени деривати и Јаглен за коксирање (според Енер-
гетскиот биланс за 1983 година), да се обезбедат 
средства и да се преземат дополнителни мерки за 
уште поголемо производство на јаглен и на други 
извори на енергија, како и да се преземат неопход-
ни мерки за забрзување на изградбата на термо-
централа! и што поскоро да се обезбеди нивно вклу-
чување во производството на електрична енергија, 
зашто другите термоцентрала не можат да го про-

изведат потребното количество на електрична енер-
гија, што резултира со големи редакции во одделни 
подрачја на земјата, а што предизвикува сериозни 
политички и економски импликации 

6 Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието н,а СФРЈ по-вторно укажува дека е неоп-
ходно што поскоро да се донесе договор за обезбе-
дување на трајни и стабилни извори на средства 
за финансирање на стоковните резерви на сите ни-
воа, за да се овозможи поуспешно интервенирање 
со резервите на пазарот, кога тоа е неопходно, по-
себно во врска со недостигот на одделни производи 
од витал,но значење за населението. 

7 Соборот на републиките и покраин,ите на Со-
бранието на СФРЈ ја истакнув-а потребата од ре-
довно следеше на реализацијата на Договорот, спо-
годбите и на сите донесени прописи и мерки, зара-
ди поуредно и нерамномерно снабдување на Паза-
рот со најнеопходните производи за потребите на 
населението. 

Соборот исто така укажува дека е непходео 
надлежните органи на републиките, на автономни-
те покраини и на општините, и на другите самоу-
правни организации и заедници, редовно да ја сле-
дат реализацијата на договорот, спогодбите, пропи-
сите и мерките и да преземаат потребни мерки за 
поефикасно разрешување на проблемите во врска 
со снабдувањето и функционирањето на1 единстве-
ниот југословенски пазар. 

8 Овие заклучоци ќе бидат објавени во „Слу-
жбен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Број 06 3-120/83-047 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, с р 

625. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
па Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и член 26 став 3 од Законот за Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини и по прибавеното мислење на Сојуз-
ниот извршен совет и на извршните совети на со-
брани! ата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на Републиките и покраините од 30 
септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ МА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И 
НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

' КРАИНИ ЗА 1982 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развот на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за 1982 година, што ја донесе Со-
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бранието на Фондот со својата одлука 03 бр 64/4-83 
од 28 февруари 1983 година, и Извештајот за рабо-
тењето на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развоЈ на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во 1982 го-
дина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 234 
30 септември 1883 година ' 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р. 

Претседател на 
Соборот на 

републиките и 
покраините, 

Антун Бубиќ, с р 

C2G. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 124 став 1 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 септември 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ ПА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 36. СВЕТСКО ПР-
ВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ, ШТО Е ОДРЖАНО 1981 

ГОДИНА ВО НОВИ САД 

1 Се прифаќа Општествениот договор за фи-
нансирање на 36 светско првенство во пиннг-понг, 
што е одржано 1981 година во Нови Сад 

2 Се овластува претседателот на Одборот на Со-
борот на републиките и покраините за финансии, од 
името на Собранието на СФРЈ, да го потпише ОВОЈ 

општествен договор 
3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 64 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р. 

Претседател на 
Соборот на 

републиките и 
покраините, 

Антун Бубиќ, с. р. 

627. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 315 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог на Претседател-
ството на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 28 септември 19ЅЈЗ година и на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 30 септември 
1Ѕ)83 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Ратко Мочивник, амбасадор во Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 274 
30 септември 1983 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р 

Претседател на 
С О Ј У З Н И О Т собор, 

'Аслан Фазлија, с р. 

Претседател на 
Соборот на 

републиките и 
покраините, 

Антун Бубик, с р. 

628. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 12 став 5 од Законот за Сојуз-
ниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог на Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 28 септември 1983 година и на 
седницата на Соборот На републиките и покраините 
од 30 септември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ Ш ИЗВОР МА СУДИЈА-ПО-

РОТНИК МА СОЈУЗНИОТ СУД 

Се разрешува од должноста судија-поротник на 
Сојузниот суд Витеслав Ваничек, по лично барање. 

И 
За судија-поротниќ на Сојузниот суд се избира 

д-р Емил Јурковиќ, судија на Врховниот суд на 'Хр-
ватска во пензија 

Собрание на СФРЈ 
АС бр 275 

30 септември 1983 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с р 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Аслан Фазлија, с р. 

Претседател на 
Соборот на 

републиките и 
покраините, 

Антун Бубиќ, с р. 
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629. 

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 1 5 / 7 7 , 6 1 / 8 2 , 7 7 / 8 2 и 
3 4 / 8 3 ) , С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ МОД КОИ ЛИЦАТА ОД Ч Л Е Н 79 
НА ЗАК,ОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕШЕ И 
КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО МО-

Ж А Т ДА Д Р Ж А Т ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО 

1. Деловните заедници, банкарските организации, 
задругите, комор-ите и други општи здруженија, са-
моуправните интересни заедници и други самоуп-
равни организации и заедници, општествено-пол.и-
тичките и други општествени организации и други 
општествени правни лица, можат остварените деви-
зи да ги држат во странство врз основа на одобре-
ние од народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната ,покраина 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа то-' 
чкза, банките овластени за вршење на платниот про-
мет и на кредитните односи со странство можат, без 
одобрение од народната банка на републиката од-
носно народната банка на автономната покраина, да 
држат девизи на сметките ка ј странски банки за вр-
шење на работи од платниот премет со странство. 

2. Народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина може на 
лицата од точка 1 став 1 на оваа одлука да им одобри 
остварените девизи да ги држат во странство, под 
услов да поднесат доказ дека според прописите на 
земјата во која се остварени тие дев-изи не е дозво-
лен нивни трансфер Доказ се поднесува во вид на 
заверен извод од прописот на таа земја, во оригинал 
и во превод. 

Барањето за добивање одобрение се поднесува 
во рок од 90 дена од денот кога се остварени деви-
зите 

Кон барањето за издавање одобрение се подне-
сува и доказ за основот по КОЈ се остварени дев.изи-
те како и мислење на домашната овластена банка 
за бонитетот на странската банка 

3. Одобрението за држење на девизи во стран-
ство народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина го дава на 
определено време, а најдолго за една година. 

4 Лицата од точка 1 став 1 на оваа одлука што 
ќе добијат одобрение остварените девизи да ги др-
жат в-о странство се должни до наро,дната банка на 
републиката, односно до народната банка на авто-
номната покраина, тримесечно, да доставуваат из-
вештаи за прометот и состојбата на девизната смет-
ка во странство, и тоа до 15-ти во месецот за изми-
натото тримесечје. 

Во извештајот од став 1 на оваа точка се иска-
жуваат девиз-ите (конвертибилни, клириншки и ло-
кални) и динарите пресметани според курсот што ќе 
245 утврди Сојузниот извршен со-вет, КОЈ в-ажи на де-
нот на истекот на пер-иодот за КОЈ се поднесува из-
вештај Валутите што не можат да се трансформираат 
(локалните валути) се искажуваат во оригинална 
валута. 

Лицата од то-чка 1 став 1 на о-ваа одлука што дел 
од остварените девизи, согласно со оваа одлука, др-
жат во странство се должни определената документа-
ција за состојбата и прометот на така остварените 
девизи да ја држат во своето книговодство 

5 Народните банки на републиките и народни-
те банки на авто-номните покраини доставуваат до 
Нар-одната банка на Југославија збирен шестмесечен 
и годишен извештај за дадените одобренија и за 
прометот и состојбата на девизите што лицата од 
точка 1 став 1 на оваа одлука ги држат во странство 
во pop: ОД 45 дена од денот на истекот на периодот 
за КОЈ се поднесува извештајот. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите под 
ко-и лицата од член 7̂9 на Законот за девизното ра-
ботење и к р е д и т и т е од,носи со странство можат да 
држат девизи во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр 37/77 и 33 /78). 

7 Оваа одлука влегув-а во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист -на СФРЈ". 

Е п. бр. 498/83 
21 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р. 

630. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југ,ославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и со извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНА Н А О Д Л У К А Т А ЗА П Р О И З В О Д И Т Е Л -
СКАТА П Р О Д А Ж Н А ЦЕНА З А ПЧЕНКА О Д Р О -

ДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1 Во Одлуката за производителската продажна 
цена на пченка од родот на 1983 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр 71/82) во точка 1 зборовите : 
,ДО,ЗО динари" се заменуваат со зборовите. „13,50 
динари" 

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

Е п бр 505 
23 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с р. 

631. 

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од 
Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр 38/77 и 11/80). во согласност со претседа-
телот на С О Ј У З Н И О Т комитет за земјоделство, со прет-
седателот на С О Ј У З Н И О Т комитет за труд, здравство и 
социјална заштита и со сојузниот секретар за па-
зар и општи стопански работи, директорот на Сојуз-
ниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ ВЛ ЖИТАТА, ЗАЕДНИЧКИТЕ И 
ПЕКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ. ТКСТЕНИНИТЕ И 

БРЗО СМРЗНАТИТЕ ТЕСТА 

I. ОПШТИ ОДЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

услови што во поглед на квалитетот мораат да ги ис-
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полнуваат житата, мелеичките и пекарските произ-
води, тестенините и брзо смрзнатите теста (во по-
натамошниот текст производи), како и минималните 
услови за обезбедување и запазување на квалитетот 
на тие производи 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и прометот со 
производите 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се 

пропишани условите за квалитет и условите за 
обезбедување и запазување на квалитетот, сообраз-
но важат условите пропишани со ОВОЈ правилник 
за групата сродни производи. 

За производите од став 1 на овој член, како и за 
производите за кои тоа со ОВОЈ правилник е изречно 
предвидено, производителот е должен да донесе про-
изводителска спецификација пред денот на почну-
вањето на производството 

Производителската спецификација мора да со-
држи податоци од декларацијата предвидена во член 
3 на ОВОЈ правилник, како и. 

1) краток опис на технолошката постапка; 
2) органолептички својства на производот ; 
3) извештај за хемиското испитување на основ-

ните СОСТОЈКИ (количина на водата, белтачините, ми-
нералните материи, мастите, јаглените хидрати) или 
на другите СОСТОЈКИ ШТО се карактеристични за про-
изводот 

Во евиденцијата за донесените производителот 
спецификации производителот ги внесува следните 
податоци' 

1) евиденцискиот број на спецификацијата; . 
2) називот на производот и неговото трговско 

име ако производот го има, 
3) датумот на донесувањето на производителска-

та спецификација, 
4) датумот на извршеното испитување на соста-

вот на производот, 
5) датумот на почнувањето на производството по 

предметната спецификација, 
6) групата на која производот и прапаѓа според 

одредбите на ОВОЈ правилник. 

Член 3 
Производите што се пуштаат во промет во ориги-

нално пакување, мораат па обвивката, на садот или 
на етикетата да имаат декларација 

Производите што не се пуштаат во промет, во 
оригинално пакување, мораат да имаат декларација 
само ако е тоа определено со оврј правилник 

Декларацијата од став 1 на ОВОЈ член содржи' 
1) назив на производот и неговото трговско ^ име 

ако производот го има, 
2) фирма, одно-сно назив и седиште на произво-

дителот; 
3) ознака на класата на квалитетот на произво-

дот ако е тоа определено со ОВОЈ правилник, 
4) датувд на производството односно пакувањето 

(ден месец и година) и рок на траењето или текстот 
„употребливо до", 

5) нето-количина (масата, волуменот) на произ-
водот, 

6) податоци за групата употребени адитиви пред-
видени со ОВОЈ правилник, 

7) податоци за основните суровини на произво-
дот по редоследот на процентуалната застапеност, 

8) други податоци од интерес за потрошувачите. 
Декларацијата мора да биде лесно уочлива, Јас-

на и читлива. 
Податоците за боењето, ароматизирањето и кон-

зервирањето на производот ?лораат да бидат наведе-
ни во декларацијата непосредно под називот на про-
изводот. 

Буквите со кои се отпечатени називот на произ-
водот и фирмата, односно називот на производителот 
мораат да бидат поголеми од буквите со кои се отпе-
чатени другите податоци во текстот на декларација-
та. 

Член 4 
Ако производите не ги пакува производителот, 

декларацијата мора да ги содржи сите податоци од 
член 3 став 3 на ОВОЈ правилник освен податоците од 
точка 2 на истиот член, како и фирмата односно на-
зивот и седиштето на ОНОЈ Ш Т О ГО пакувал произво-
дот. 

Член 5 
Декларацијата на производи од увоз, покрај по-

датоците од член 3 -на ОВОЈ правилник, мора да ja со-
држи и ознаката на земјата од која е увезен произ-
водот. 

Член 6 
Ако нето-количината на производот што се пуш-

та во промет во оригинално пакување не изнесува 
повеќе од 200 g, декларацијата мора да го содржи 
само називот на производот, фирмата односно на-
зивот и седиштето на производителот односно орга-. 
низациЈата на здружен труд што го пакувала произ-
водот, нето-количината на спакуваниот производ 
датумот на производството и рокот на траењето или 
текстот „употребливо до", како и ознаките на квали-
тетот односно класата, ако е тоа со ОВОЈ правилник 
определено 

Декларацијата од став 1 на овој член мора да 
содржи и податоци за боењето, ароматизирањето и 
конзервирањето, ако производот е обоен, ароматизи-
ран односно конзервиран. 

Член 7 
Забрането е боење, з а г а д у в а њ е и ароматизира-

ни со вештачки средства и додавање на други хеми-
ски средства, како и конзервирање со хемиски сред-
ства и зрачење со -јонизирачки или ултравиолетови 
зраци, ако со ОВОЈ правилник не е определено пои-
наку 

Член 8 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, 

неговите одредби се применуваат на сите организа-
ции на здружен труд, на други правни лица и по-
единци што производите ги пуштаат во промет. 

Под промет во смисла на став 1 од овој член, се 
подразбираа замена на жито за брашно и мелење 
за уем 

И. ЖИТА 

Член 9 
Жита за преработка во мелнички производи и 

за непосредна човечка потрошувачка во смисла на 
ОВОЈ правилник се плодови на: ' 

1) пченица (Triticum vulgare и Triticum turgidum) 
за непосредна човечка потрошувачка; 

2) пченица за преработка според прописот за ју-
гословенскиот стандард — пченица како суровина за 
мелничка индустрија — JUS ЕВ1 200; 

3) 'рж (Secale cereale): 
4) Јачмен (Hordeum vulgare); 
5) овес (Аvena sativa): 
6) пченка (Zea mays everta или Zea mays micro-

sperma) за непосредна човечка потрошувачка; 
7) пченка за преработка според прописот за ју -

гословенскиот стандард — пченка како суровина за 
индустриска преработка и добиточна храна —^JUS 
ЕВ3 516, 



Страна 1484 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Пето к, 7 октомври 1983 

8) ориз (Oryza sativa); 
9) просо (Panicum miliaceum); 
10) хелда (Fagopyrum vulgare); 
11) алваџиско просо (Sorghum vulgare); 
12) хибриди на 'рж и пченица (Tritlcale). 

, " Член 10 
Квалитет на житото, во смисла на ОВОЈ правил-

ник е збир на својствата на житото од кои зависи 
нивната употребна вредност како суровина за пре-
работка во мелнпчки производи за човечка ^исхрана 
и на житото за непосредна човечка потрошувачка, 
а се определени од: 

1) ботаничката припадност, 
2) органолептичките својства, 
3) количината и видот на примевте ; 
4) количината на вода, 
5) определените физички својства; 
6) хектолитарската маса; 
7) присутноста на штетници, 

i8) присутноста на микроорганизми и на нивните 
штетни метаболити; 

9) присутноста на остатоци од пестициди и од 
други отровни материи 

1. Органолептички својства на житото 

Член 11 
Житата наменети за преработка во мелнички 

производи и житата за непосредна човечка потро-
шувачка мораат да бидат зрели и здрави Изгледот, 
формата, богата и сјајот, како и мирисот и вкусот 
на житата, мораат да бидат својствени на видот, сор-
тата односно линијата ' 

Житата од став 1 на ОВОЈ член не смеат да имаат 
никаков туѓ мирис и вкус, а особено не смеат да 
имаат. 

1) мирис и вкус на семки од житни плевели 
Скокал), 

2) мирис и вкус на мувла и гламна; 
3) мирис на складишни штетници, 
4) Mt-фис и вкус на расипаност поради лошо ^ 

складирање; 
5) туѓ мирис апсорбиран во текот на превозот 

или складирањето 

2. Вид и количина на примесите во житото 

Член 12 
Под примеси во житото во смисла на ОВОЈ пра-

вилник:, се подразбираат сите туѓи материи што не 
претставуваат основно жито и оштетени зрна 

Примесите од став 1 на ово-ј член се делат на три 
основни гоупи" 

1) нечистотии од туѓо потекло, 
2) зрна на други жита, 
3) оштетени зрна 
Нечистотимте од туѓо потекло кои можат да би-

дат во основната маса на житото се, 
1) нечистотиите од растително потекло; 
2) нечистотиите од животинско потекло; 
3) нечистотиите од минерално потекло, 
4) други нечистотии. 

Нечистотии од растително потекло се остатоци 
на слама, плева, плевица, лушпи, делови од дрво, 
зрна, од плевел 

Нечистотен од животинско потекло се' инсекти, 
делови од инсекти, екскременти од глодачи, влакна 
од глодачи и сл. 

Нечистотен од минерално потекло се' метални 
делови, камчиња, песок, прав, земЈа. 

Други нечистотен се: канап, хартија, конец и сл 
Зрна од други жита се зрна што не припаѓаат 

кон основната маса на односниот вид жито. 
Во оштетени зрна опаѓаат: , 
1) скршени зрна, односно зрна чии јадрц се от-

ворени поради механичко дејство или ситни делови 
на зрна и зрна со отстранети никулци, 

2) штури зрна односно зрна кои поради лошите 
вегетациони услови заостанале во развојот, 

3) ситни неразвиени зрна; 
4) зрна со несоодветна боја' зелени, односно нез-

рели зрна, зрна во кои почнал, но е прекинат про-
цесот на расипување; 

5) зрна оштетени со вештачко сушење: дадри зр-
на чија обвивка е со темно костенлива боја, а пре-
секот на зрното има костенлива-несвојствена боја, 

6) зрна заразени со гливички (Claviceps purpu-
геа), гламничави зрна исполнети со спори на гламна 
(Tilletia tritici) и мувлосани зрна ка ј кои се гледа 
мувла со голо око по површината и внатрешноста на 
зрното (расипани зрна), 

7) зрна што се оштетени од полска дрвеница 
(Aeiia acumisata, Eurigaster maura), 

В) изгризени зрна' зрна кои однадвор или однат-
ре ги начнале штетници било житни црви или други 
штетници (молци, глодачи и др ), 

. 9) из'ртени зрна зрна ЧИЈ никулец е набабрен 
или збрчкан, како и зрна чии примарни коренчиња 
израснале, па се видливи или се веќе отстранети 

' 3. Количини на примеси во житото 

Член 13 
1) Количината на вкупните примеси во пчени-

цата за непосредна човечка потрошувачка (пченица 
за варење), во оригинално пакување не може да би-
де поголема од 1%, од што 

— зрна на други жита најмногу 0,2%; 
— скршени зрна најмногу 0,2%; 
— зрна оштетени со сушење, издупчени и изгри-

зени зрна најмногу 0,5%. 
2) Количината на вкупните примеси во основна-

та маса на 'рж не може да биде поголема од 5%, од 
Ш Т О ' 

— нечистотии од туѓо потекло најмногу 0,5%; 
— зрна оштетени со сушење најмногу 0,1%, 
— из'ртени зрна најмногу 2% 
— други оштетени зрна најмногу 2%. 
Зрна на пченица во основната маса на 'рж во 

количина до 2% не се сметаат примеса. 
3) Количината на вкупните примеси во основна-

та маса на јачмен не може да биде поголема од 5%, 
од што: 

— нечистотен од туѓо потекло и зрна на други 
жита најмногу 1%; 

- - зрна оштетени со сушење најмногу 0,2%; 
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— извртени зрна и зрна со изменета боја што се 
нападнати од гливички (расипани), изгризеш! на ј -
многу 2% 

4) Количината на вкупните примеси во основна-
та маса на овес не може да биде поголема од 4%, од 
што: 

— нечистотии од туѓо потекло и зрна од други 
жита најмногу 2%, 

— зрна оштетени со сушење најмногу 0,1%, 
— зрна на див овес најмногу 2% 
5) Количината на вкупните примеси во пченката 

за непосредна човечка потрошувачка (пченка за пу-
кање), во оригинално пакување не може да биде по-
голема од 3%, од што: 

— зрна на други жита најмногу 0,2%; 
— скршени зрна најмногу 2%, 
— зрна оштетени со сушење, издупчена изгри-

зени најмногу 0,5% 
6) Количината на вкупните примеси во основна-

та маса на хелда не може да биде поголема од 5%, 
од п т к 

— нечистотии од туѓо потекло и зрна на други 
жита најмногу 3%, од што нечистотии од минерално 
потекло најмногу 0,2%, 

— оштетени зрна најмногу 3% 

4. Количина на вода во житото 

Член 14 
Количината на вода во житото што се пушта во 

промет не може да биде поголема од 140/о 
Содржина на вода во пченицата за варење во 

оригинално пакување не може да биде поголема од 
13% 

Количината на вода во зрно иа пченка за пука-
н а може да биде до 14% 

5. Определени физички својства 

Член 15 
Пченицата за варење што се пушта во промет во 

оригинално пакување мора, покрај условите од член 
11 на ОВОЈ правилник, да ги исполнува и следните 
услови зрната мораат да бидат од иста сорта, уед-
начени по формата и големината така што преминот 
преку ситото чии отвори се 2,8 mm да биде најмалку 
85% и брашнеста структура на ендоспермата 

6, Хектолитарска маса 

Член 16 
Под хектолитарска маса на житото се подразби-

ра масата на хектолитар жито изразено во 1 kg и из-
несува најмалку. 

за пченицата за варење 76 
за јачменот 65 
за овесот 50 
за 'ржта 72 
за хелдат^ 55 

7. Присутност на штетници 

Член 17 
Жито што се пушта во промет не смее да содр-

жи живи складирани штетници или други инсекти 
во која и да е развојна форма 

Жито во склад може да содржи до четири мртви 
инсекта или нивни делови на 1 kg маса или три ек-
снременти или влакна на глодачи на 1 kg маса 

Житото за непосредна човечка потрошувачка, во 
оригинално пакување не смее да содржи ни живи 
ни мртви инсекти или нивни делови, како ни екс-
кременти ни влакна на гледачи. 

Член 18 
Производителот што го пушта житото во про-

мет е должен да го снабди производот со извештај 
за утврдениот квалитет на житото 

Извештајот од став 1 на ОВОЈ член мора да со-
држи 

1) ознака (6poj) на наодот; 
2) податок за видот на житото; 
3) податок за количината на водата; 
4) податок за хектолитарската маса, 
5) податок за поединечната и вкупната количи-

на на примесите. 

III. ИЗЛУПЕНО ЖИТО 

Член 19 / 
Излупено жито, во смисла на овој правилник, е 

жито добиено со лупење или со друга соодветна об-
работка на здрави и добро исчистени зрна на Јач-
мен, овес, ориз, пченица, просо и хелда i 

Член 20 
Излупеното жито што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови. 
1) да има 6oja, мирис и вкус својствени за од-

носниот вид жито, 
2) да не содржи неизлупени зрна и делови на 

лушпи, со тоа што оризот може да содржи неизлу-
пени зрна ако е од I или П класа, 

3) да не содржи пр-имеси од туѓо потекло, зрна 
на други жита и оштетени зрна, освен ако со овој 
правилник не е пропишано поинаку; 

4) во складот, пред пакувањето, да не" смее да 
содржи живи складишни штетници и инсекти во ко-
ja и да е развојна форма, а се дозволува да содржи 
до четири мртви инсекта или делови на 1 kg маса 

Излупеното жито во оригинално пакување за не-
по средна човечка потрошувачка не смее да содржи 
ни живи ни мртви инсекти или нивни делови, 

5) во складот, пред пакувањето, да може да со-
држи три екскременти или влакна на глодачи на 
1 kg маса 

Излупеното жито за непосредна човечка потро-
шувачка не смее во оригинално пакување да содржи 
екскременти или влакна на глодачи; 

6) излупениот јачмен, односно излупената пче-
ница да не содржи повеќе од 5% искршени зрна; 

7) излупениот овес, излупеното просо, односно 
излупената хелда да не содржат повеќе од 10% ис-
кршени зрна, 

8) количината на водата во излупеното жито да 
не изнесува повеќе од 14% 

Под крш, ка ј излупеното жито, во смисла на 
ОВОЈ правилник, се подразбираат искршени зрна што 
се помали од 2/3 на целото излупено зрно 

Член 21 
При вообичаената обработка на излупено жито, 

што се врши заради разубавување на изгледот, мо-
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жат да се употребуваат само наполно безопасни 
средства (прехранбен талк, глукозен сируп и др), и 
тоа во количини што ги бара технолошката постапка 

Видот и количината на средствата од став 1 на 
овој член, мораат да бидат означени во производи-
тел ската спецификација. 

Со обработката од став 1 на овој член масата на 
излупеното жито може да се зголеми до 1% 

Член 22 
Оризот се пушта во промет, зависно од начинот 

на доработката, како излупен ориз (полиран или 
глазиран ориз) и како излупен ориз претходно об-
работен во зовриена вода или пареа (parboiled) 

Полираниот или глазираниот ориз се пушта во 
промет во три класи, и тоа екстра:, I и II класа 

Оризот претходно обработен во зовриена вода 
или пареа (parboiled) се пушта во промет во две 
класи, и тоа: екстра класа и I класа 

Излупениот ориз што се пушта во промет, по-
кра ј условите од чл 19 до 21 на овоз правилник, мо-
ра да исполнува и определени услови во поглед на 
квалитетот, и тоа' 

1) формата и крупноста на зрното на оризот, мо-
раат да бидат својствени на декларираната сорта, 

2) во оризот од декларираната сорта и класа, не 
смее да има повеќе од 1% други сорти ориз од ист 
квалитет за екстра класа ниту повеќе од 2% други 
сорти ориз од ист квалитет за I класа, не повеќе од 
5% други сорти ориз од ист квалитет за И класа, 

3) со варење 20 до 30 минути зрната на оризот 
мораат рамномерно да набабрат и да ја задржат 
својата форма и не смеат да се залепуваат или да се 
распаѓаат, 

4) мирисот и вкусот на варениот ориз мораат да 
бидат својствени на сортата на зрел и здрав ориз 

Оризот од екстра класа мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да има изразито бела до жолтеникавобела 
боја а глазираниот ориз — и сјајна глазура, а оризот 
претходно обработен во зовриена вода или пареа 
(parboiled) — жолта до килибар жолта боја; 

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од 
туѓо потекло, односно зрна од други жита, 

3) да не содржи повеќе од 0,5% пожолтени зрна 
Во оризот КОЈ претходно е обработен во зовриена во-
да или пареа (parboiled) содржината на темножолти-
те зрна не може да изнесува повеќе од 0,5%, 

4) да не содржи повеќе од 1% кредести зрна; 
5) да не содржи неизлупени зрна или делови на 

лушпи од ориз, 
6) да не содржи повеќе од 0,5% зрна со црвена 

пруга Во оризот што претходно е обработен во зов-
риена вода или пареа (parboiled), содржината на зр-
ната со црвена пруга миже да изнесува најмногу 
3%: 

7) да не содржи повеќе од 4% скршени зрна, со 
тоа што содржината на скршените зрна помали од 
1 /3 од големината на зрното, да не биде поголема од 
1% 

8) да не содржи зрна што се нападнати или ош-
тетени од инсекти, изгризени и расипани зрна, 

9) да не содржи повеќе од 14% вода, а оризот 
што е претходно обработен во зовриена вода или 
пареа (parboiled) — не повеќе од 13% вода 

Оризот од I класа мора да ги исполнува след-
ните услови: 

1) да има изразито бела до жолтеникавобела 
боја, а глазираниот ориз — и cjajHa глазура, а оризот 
што е претходно обработен во зовриена вода или па-
реа ( parboiled) — жолта до килибар жолта 6oja, 

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотен од 
туѓо потекло и зрна од други жита, од што не пове-
ќе од 0,05% плева, плевица, лушпи и не повеќе од 
0,05% зрна од други жита; 

3) да не содржи повеќе од Г% пожолтени зрна, а 
оризот претходно обработен во зовриена вода или 
пареа, (parboiled) — не повеќе од 1% темиожолти 
зрна, 

4) да не содржи повеќе од 2% кредести зрна; 
5) да не содржи повеќе од 0,1% нелупени зрна; 
6) да не содржи повеќе од 1% зрна со црвена 

пруга, а оризот претходно обработен во зовриена Бо-
да или пареа (parboiled) — не повеќе од 3% зрна со 
црвена пруга, 

7) да не содржи повеќе од 7% скршени зрна, со 
тоа што содржината на скршените зрна помали од 
1/3 од големината на зрното, да не биде поголема од 
2%; 

8) да не содржи зрна што се нападнати или ош-
тетени од инсекти, изгризеш! и расипани зрна, 

9) да не содржи повеќе од 14% вода, а оризот 
претходно обработен во зовриена вода или пареа 
(parboiiled) — не пвеќе од 13% вода 

Оризот од II класа мора да ги исполнува след-
ните услови. 

1) да има изразито бела или жолтеникавобела 
боја, а глазираниот ориз — и сјајна глазура, 

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од 
туѓо потекло и зрна од други жита, од што не пове-
ќе од 0,05% плева, плевица, лушпи и не повеќе^ од 
0,05% зрна од други жита, 

3) да не содржи повеќе од 2% пожолтетни зрна; 
4) да не содржи повеќе од 3% кредести зрна; 
5) да не содржи повеќе од 0,25% неизлупени 

зрна на ориз; 
6) да не содржи повеќе од 1,5% зрна со црвена 

пруга; 
7) да не содржи повеќе од 15% скршени зрна, 

со тоа што содржината на скршените зрна помали 
од 1/3 од големината на зрното, да не биде пого-
лема од 3%, 

8) да не содржи зрна што се нападнати или 
оштетени од инсекти изгризеше и расипани зрна, 

9) да не содржи повеќе од 14% вода 
Оризот што не ги исполнува условите од ОВОЈ 

член, може да се пушти во промет под називот 
,понизок квалитет", но со точно декларирани еле-
менти. 

Член 23 
Од излупениот овес со посебна технолошка 

постапка се произведуваат овесни снегулки и ин-
етант-овесни снегулки 

Член 24 
Излупеното жито што се пушта во промет во 

оригинално пакување, може да, биде во амбалажа 
од јута сисал-влакно, картон, хартија, платно, 
пластична маса и од друг соодветен материјал. 

Член 25 
Амбалажата во која се пакува излупеното жито 

се затвора на еден од следните начини: 
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1) големите пакувања, односно' вреќи се за-
твораат 

— со поврзување, со тоа што истовремено се 
врзува и призреката со декларацијата, така што 
краиштата на подврската мораат да бидат осигу-
рени со пломба или декларацијата да биде втисната 
на вреќата, 

— со пропивање, наместо пломба, со деклара-
ција висната на вреќата, 

— со затворање со посебна лента, со деклара-
ција втисната на вреќа!а, 

— со полнење со автоматски полнилки (ориги-
нално затворена амбалажа), со декларација втис-
ната на вреќата или на етикетата; 

2) ситни пакувања односно вреќички или кар-
т о с к и кутии, се затвораат со лепење, заварување 
или на друг соодветен начин, со декларација втис-
ната на амбалажата. 

Приврската од став 1 на ОВОЈ член мора да биде 
прицврстена така што да не постои можност да 
отпадне или да биде заменета при ракувањето и 
превозот. 

Член 26 
Производителот што пушта во промет излу-

пено жито е должен ТОЈ производ да го снабди 
со извештај за лабораториското испитување, кое 
содржи. 

1) ознака'(број) на лабораторискиот наод; 
2) датум на производството, 
2) податок за количината на примесите, поеди-

нечно по видови и вкупно, 

4) податок за количината на водата 

Член 27 
Декларацијата за оризот мора да ги содржи 

податоците од член 3 став 3 од ОВОЈ правилник, 
освен податокот за рокот на траењето од точка 4 
на ТОЈ став, ознаката на квалитетот, како и пода-
тоците за количината на скршените зрна рхзразена 
во проценти и податоците за потеклото на оризот. 

, Декларацијата за другите излупени жита мора 
да ги содржи податоците од член 3 став 3 на ОВОЈ 
правилник, освен податок за рокот на траењето 
од точка 4 на ТОЈ став, како и податоците за коли-
чината на скршените зрна изразена во проценти. 

IV ЖИТО ПОДГОТВЕНО ЗА МЕЛЕЊЕ И МЕЛ-
НИЧКА ПРОИЗВОДИ 

Член 23 
Житото за мелење мора да биде исчистено и 

подготвено (со сува или влажна постапка), така 
што производите од мелењето во поглед на ква-
литетот и на хигиенската исправност да ги испол-
нуваат условите предвидени со ОВОЈ правилник. 

Производите од став 1 на ОВОЈ правилник не 
смеат особено да содржат' 

1) живи складишни штетници во КОЈ а и да е 
развојна форма, 

2) повеќе од 0,5,0/о нечистотен од растително по-
текло, односно семки од плевел, од што 0,15% штетни 
по човечкото здравје (за 'рж, овес и хелда), 

3) нечистотии од минерално потекло, освен 
песок. 

Член 29 
Мелнички производи, во смисла на овој пра-

вилник, се производи добиени со мелење на исчис-
тено и подготвено жито, без посебна обработка или 
со соодветна понатамошна обработка. 

Член 30 
Мелничките производи мораат да имаат карак-

теристична боја, мирис и вкус што се својствени 
на тие производи, односно не смеат да имаат ника-

- ков туѓ мирис и вкус. " 

Член 31 
Мелничките производи не смеат да содржат: 
1) ни живи ни мртви складишни штетници во 

која и да е развојна форма, 
2) екскременти и влакна од глодачи; 
3) песок повеќе од 0,05%, освен хелда, КОЈ а 

може да содржи до 0,1% песок 

Член 32 
Мелничките производи од пченица и 'рж што 

се пуштаат во промет, мораат да имаат ознака 
зависно од пропишаниот тип производ предвиден 
во овој правилник. 

Типовите на мелничките производи се опре-
делуваат според количината на минералните мате-
рии (пепел) изразена во проценти и f пресметана на 
сувата материја на односниот мелничка производ, 
а се изразуваат со бројот што се добива со множење 
на односниот процент со 1000. 

Член 33 
Количината на водата во мелничките производи 

што се пуштаат во промет може да изнесува до 15%. 

Член 34 
Мелничките производи можат да се пуштаат 

во промет во растурена состојба (ринфуза), во вреќи 
од јута, платно и хартија и во врекички од хартија, 
пластична маса и од друг соодветен материјал. 

Мелничките производи се пуштаат во промет 
на мало само во оригинално пакување. 

Член 35 
Амбалажата во која се пакуваат мелничките 

производи мора да се затвора на еден од следните 
начини' 

1) со поврзување, со тоа што истовремено се 
врзува и приврската со декларацијата, така што 
краиштата на подврската да бидат обезбедени со 
пломба, или декларацијата да биде втисната на 
вреќата, 

2) со прошивање на отворот на вреќата заедно 
со приврската на КОЈ а е втисната декларацијата 
или со прошивање така што декларацијата да биде 
втисната на вреќата; 

3) со затворање со посебна лента, со деклара-
ција втисната на вреќата, 

4) со пол кање со автоматски пол пилки (ориги-
нално затворена амбалажа) со декларација втисната 
на вреќата или на етикетата. 

Вреќичките и другата амбалажа (ситна амба-
лажа) се затвораат со лепење со заварување или 
на друг соодвететн начин, со декларација втисната 
на амбалажата 

Приврската од став 1 на ОВОЈ" член мора да 
биде прицврстена така што да не постои можност 
да отпадне или да биде заменета при ракувањето 
и превозот 

Ако мелничките производи не се продаваат во 
оригинално пакување, наз,ивот на производот се 
означува на местото каде што се продава произ-
водот. 

Член 36 
Производителот на мелнички производи е дол-

жен, кога тие производи ги пушта во промет да 
ти снабди со извештај за лабораториското испиту-
вање кое ги содржи следните податоци: 
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1) ознаката (бројот) на лабораторискиот наод, 
2) датумот на производството; 
3) количината на вода; 
4) количината на пепел; 
5) степенот на нисе лоста; 
6) типот на брашното; 
7) показателите на квалитетот според фарино-

графот за пченични бранша. 
За наменските брашна и за наменскиот гриз, 

лабораторискиот наод мора да ги содржи сите по-
датоци од став 1 на ОВОЈ член и најмалку два ква-
литативни показатела што Ја определуваат наме-
ната на брашното односно гризот. 

Член 37 
Декларацијата за мелнички производи мора 

да ги содржи сите податоци од член 3 став 3 на 
ОВОЈ
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6) наменски гриз — до 0,45%; 
7) пченични никулци до 5%; 
8) пченични трици — до 7%; 
9) пченична прекрупа — до 2%. 

Член 51 
Степенот на киселоста на мелничките производи 

од пченица мора да биде: 
1) на гриз од типот „400" — до 2,5; 
2) на брашно од типот „500" — до 3%; 
3) на брашно од типот „800" — до 3,2%; 
4) на брашно од типот „1100" — до 3,5; 
5) 

типот 
на 
на 

наменско брашно — од 3 до 3,5, зависно од 
брашното; 

б) на наменски гриз — до 2,5; 
7) на пченични никулци — до 40 во 100 g маст; 
8) на пченични трици — до 8,0; 
9) на пченична прекрупа — до 5,0. 

1 Член 52 
Пченичните нукулци, покрај условите од чл. 50 

и 51 на овој правилник, мораат да ги исполнуваат 
следните услови: да содржат најмалку 19% белтачи-
ни (N X 6,25) и најмалку 8% масти, изразено Јна сува 
материја. 

Член 53 
Рокот на задолжителното одложување на пче-

ничното брашно пред денот на пуштањето во промет 
мора да изнесува најмалку 8 дена од денот на про-
изводството. 

Одредбата на став 1 од овој член не'се однесува 
на пченично брашно наменето за производство на 
тестенини. 

2. Мелнички производи од 'рж и од хибриди на 'рж 
и пченица 

Член 54 
Мелнички производи од 'рж и од хибриди на 

'рж и пченица (Triticale). во смисла на ОВОЈ пра-
вилник, се' 'ржена прекрупа, 'ржено брашно и 
трици, како и брашно и прекрупа од хибриди на 
'рж и пченица (Triticale). 

Член 55 
Типови на Прекрупа и брашно од 'рж се- брашно 

од типот „750", брашно од типот „950" и брашно од 
типот „1250". 

Прекрупата и брашното од 'рж, зависно од ти-
пот, ги содржат (следните количини пепел, сметано 
на сува материја, и тоа 

1) прекрупа — од 1,31% до 1,90%; 
2) брашно од типот „750" — од 0,70 до 0,80%; 
3) брашно од типот ,,950'ѓ — од 0,90% до 1,0%; 
4) брашно од типот „1250" — од 1,20 до 1,30% 

Член 55 
Степенот на кмселоста на прекрупата и браш-

ното од 'рж што се пуштаат во промет мора да биде' 
1) на прекрупата — до 5,0; 4 

2) на брашното од типот „750" — 3; 
3) на брашното од типот „950" — до 3,5, 
4) на брашното од типот „1250" — до 4,0, 

Член 57 
Мелничките производи од хибриди на 'рж и 

пченица (Triticale) мораат да ги исполнуваат одред-
бите на чл. 55 и 56 од ОВОЈ правилник. 

3. Мелнички производи од пченка 

Член 58 , 
Мелнички производи од пченка се: прекрупа, 

гриз, брашно, трици и никулци, како и прекрупа, 
гриз и брашно за брзо подготвување на Јадења 
(„инстаѕнт-производи"). 

Член 59 
Во процесот на мелењето на мелничките произ--

води од пченка мораат да се отстранат никулците. 

Член 60 
Степенот на кисе поста на мелничките произ-

води од пченка што се пуштаат во промет мора да 
биде: 

1) на прекрупата и гризот — до 3, 
2) на брашното — до 4.4 

Член 61 
Количината на масти во мелничките производи 

од пченка што се пуштаат во промет изнесува за 
прекрупа и гриз до 2%. 

Член 62 
Од пченкарна прекрупа и гриз, со посебна пос-

тапка, можат да се произведуваат пченкарни сне-
гулки и слични производи. 

Од пченкрен гриз и пченкарно брашно, со посеб-
на постапка, можат да се произведуваат пченкарен 
гриз и пченкарно брашно за брзо подготвување на 
јадења („инстант-производи"). 

Член 63 
Пченкарните снегулки и слични производи, 

пченкарниот гриз и пченкарното брашно за брзо 
подготвување на јадења („инстант-производи") мо-
раат да се произведуваат од -суровини што во целост 
ги исполнуваат условите предвидени во чл. 59 до 61 
на овој правилник, а пченкарнирт гриз и пченкар-
ното брашно за брзо подготвување на јадења („инс-
тант-производи") како готови производи мораат да 
ги исполнуваат условите предвидени во чл. 60 и 61 
на овој правилник 

Член 64 
Приврските што се ставаат на вреќите во кои се 

пакуваат мелнички производи од пченка мораат да 
бидат изработени од соодветен и доволно цврст ма-
теријал (тврд картон, фолија, кандирана фолија од 
пластична маса и др) 

Формата и бојата на приврската, како и бојата 
со која е отпечатен текстот на декларацијата на неа 
односно амбалажата во која1 се пакуваат произво-
дите од став 1 на овој член, мораат да бидат, и тоа: 

1) приврска со елипсеста форма со жолтопорто-
калова боја, а текстот на декларацијата со темно-
зелена боја — за пченкарен гриз; 

2) приврска во форма на правоаголник со жотт-
топортскалова боја, а текстот на декларацијата со 
темнозелена 6oja — за пченкарно брашно. ^ 

X 
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4. Мелнички производи од хелда 

Член 65 
Мелнички производ од хелда, во смисла на овој 

правилник, е хелдино брашно добиено со мелење на 
здраво и чисто зрно од хелда. 

Член 66 
Во брашно од хелда кое се пушта во промет, 

количината на пепелот изнесува до 2,5%, а степенот 
на киселоста до 4. 

5. Мелничка производи од јачмен и овес 

Член 67 
Мелнички производи од јачмен се' брашно и 

снегулки добиени со преработка на здраво и чисто 
зрно од јачмен. 

Мелнички производи од овес се- брашно и сне-
гулки добиени со преработка на здраво и чисто зрно 
од овес 

Член 68 
Количината на пепелот во брашно од јачмен и 

во брашно од Овес што се пуштаат во промет мора 
да внесува , и тоа' 

Л во брашно од јачмен — до 2,5%, 
2) во брашно од овес — до 3,5% 

Член 69 
Степенот на киселоста на 'брашното од јачмен 

и брашното од овес што се пуштаат во промет може 
да биде до 4,5 

Член 70 
Јачменовите и свесните снегулки за брзо под-

готвување на тадња („ичстант-производи") мораат 
да се произведуваат од суровини што во целост ги 
исполнуваат условите предвидени во чл 68 и 69 на 
ОВОЈ правилник 

6. Готови смеси 

Член 71 
Готови С?УГеси се мешаиипи изработени ВРЗ база 

на мелчички П Р О И З В О Д И од жито, што се наменети 
за производство на определени готови производи, а 
содржат ^платни суровини и адитиви предвидени со 
ОВСН ТТПРРМПНИК 

Составот на готовата смеса мора да одговара на 
лок палитеч^ст рид готов производ за кој ќе се ко-
рч^ти односно да ia содржи најмалата пропишана 
количина на додатните суровини определена со ОВОЈ 

Производителот е должен за производите од 
СТР В 1 'на О̂ ОЈ член да донесе производител ска спе-
цификации ч 

V ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 72 
П е к а р с к и производи во смисла на овој правчл-

се леб, печиво и други л видови пекарски про-
изводи 

Член 73 
Леб во смисла на о рој правилник, е производ 

добиен со месење ферментрттт-па обликување и пе-
нење на тесто замесено од основните суровини м 

брашно од жито поекттупа вода итш други доз-
волени течности пекарски квасец или други сред-
ства за ферментација и кујнска сол. 

Во производството на леб можат да се употре-
буваат додатните суровини предвидени со овој пра-
вилник. 

Заради подобрување на физичките и сензорките 
особини на лебот и трајноста на лебот се дозволува 
употреба на адитивите предвидени во член 78 на 
овој правилник. 

Член 74 
Печиво, во смисла на овој правилник, е произ-

вод добиен според постапката од член 73 на овој 
правилник ЧИЈ а маса по парче не преминува 250 g. 

Член 75 
Други видови пекарски производи, во смисла на 

овој правилник, се производи добиени од основните 
и додатните суровини, како и од адитивите предви-
дени во член 78 на овој правилник, кои според ка -
рактеристичната форма или начинот на изработка 
се разликуваат од лебот и печивото. 

Член 76 
За производство на пекарски производи, како 

основни суровини не можат да се употребуваат: пче-
нично, 'ржено, пченкарно, јачмено, овесно и хелди-
но брашно, прекрупа од жито, вода или друга дозво-
лена течност, пекарски квасец или други дозволени 
средства за ферментација и кујнска сол. 

Брашното и прекрупата од жито мораат да ги 
исполнуваат условите предвидени со овој правилник. 

Член 77 
Како додатни суровини за производство на пе-

карски производи можат да се употребуваат: овесно 
брашно, соино брашно и други производи од соја, 
пченкарно брашно и пченкарен гриз, 'ржено браш-
но, хелдино брашно, брашно и производи од сончог-
лед, прекрупа од жито, ленено семе, просо, пченични 
трици, овесни снегулки, снегулки од други жита, 
брашно од компир, исчистен компир, каша од ком-
пир, комгхир-снегулки, скроб, глутенско брашно, 
суров глутен, никулци од жита и производи изра-
ботени од никулци, клајстеризиран скроб и 
клајстеризирано брашно, млеко, обрано млеко, мле-
ко во прав, сурутка, сурутка во прав, згуснато млеко, 
други производи од млеко, свежи јајца, ја јца во 
прав, меланж од јајца, сахароза, млечен шеќер, 
глукоза, фруктоза, мед, какао — производи, скроб, 
ела ден екстракт, сл а дно брашно, ензимски активно 
соино брашно, автолизат од квасец, исушено фер-
ментирано тесто, овошје и производи од овошје, су-
сам масло за јадење, масти од растително и живо-
тинско потекло, прехранбен неактивиран квасец, 
зачини и други суровини предвидени со овој пра-
вилник , 

Синтетичките средства за з а г а д у в а њ е можат 
да се употребуваат само за производство на пекар-
ски производи наменети за диетална исхрана. 

За производство на пекарски производи не см^ат 
да се употребуваат минерални масла и други про-
изводи кои не се сметаат како масла за јадење. 

Член 78 
При производство на пекарски производи и го-

тови смеси можат да се употребуваат адитиви. 
Како адитиви, во смисла на ОВОЈ правилник, се, 

сметаат производите наменети за подобрување на 
физичките и органолоптичките сво-јства и трајноста 
и за полесна технолошка постапка при производ-
ството на пекарски производи 

Како адитиви во смисла на ОВОЈ „ правилник, 
можат да се употребуваат. 
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1) средства за емулгирање: лецитин, моно и ди-
глицериди врз база на масла за Јадење и масти од 
растително и животинско потекло, естери моно и 
диглицериди на оцетна, млечна, лимонска и винска 
киселина и диацетил на винска киселина, што се 
користат за емулгирање на мешани масла и масти 
од растително и животинско потекло чиј пероксиден 
број не преминува 8; 

2) средства за врзување и згуснување: алгинска 
киселина и нејзините соли, (Na, К, Са) карагенан, 
пектин-неамидиран, карбоксиметил-целулоза, гуар 
брашно, агар-агар и каруба-гума (брашно од семки 
на рогушки); 

3) ензим ски средства: житни амилази, издвоени 
од габичгаи (Asp niger var) или бактерии алии ами-
лази издвоени од Ballus, subtilis, мешаница на кар-
бохидази и протеази издвоени од Bacnilus subtilis, 
dihstaza, 

4) оксидоредукциони средства: аскорбинска ки-
селина; 

5) органски киселини за јадење: оцетна, винска, 
лимонска и млечна киселина; 

6) средства за конзервирање: оцетна, пропион-
ска и сорбинска киселина и натриумови, калиумови 
и калциумови соли на тие киселини; 

7) средства за нараснување на тесто: натриум-
бикарбонат, калциумкарбонат, примарен кисел кал-
циумортофосфат, амониумкарбонат и кисел калиум-
тартарат; 

8) природни мириси и природни бои; 
9) синтетски мириси: ванилин и етилванилин. 

Член 79 
Адитивите од член 78 на овој правилник можат 

да се употребуваат поединечно, меѓусебно помешани 
или како препарати во мешаница,, со основните и 
додатните суровини што се предвидени во чл. 76 и 
77 на овој правилник. 

Член 80 
Како суровини за збогатување на пекарските 

производи можат да се употребуваат: сурутка, млеко 
во прав и други производи од млеко, пченични ни-
кулци, глутенско брашно, обезмастено сончогледово 
брашно, сопни бранша, соин концентрат, соин изо-
лат, неактивиран пекарски и пивски (квасец, автоли-
зат на квасец, ја јца во прав и др. 

Во комбинација со суровините од став 1 на ОВОЈ 
член можат да се употребуваат и заштитни материи, 
како што се витамини и минерални материи. 

Член 81 
Суровините што се употребуваат за производ-

ство на пекарски производи не смеат да содржат 
примеси: 

1) што на кој и да е начин би можеле штетно да 
влијаат врз човечкото здравје; 

2) што би можеле лошо да влијаат врз изгледот, 
мирисот и врз вкусот и другите својства на пекар-
ските производи, како и врз нивното чување, 

3) што на пекарските производи би им дале при-
видни својства во поглед на квалитетот, така што 
би можеле потрошувачот да го доведат во заблуда. 

Член 82 
Според видот на употребените суровини, пекар-

ските производи можат да се пуштаат во промет 
како' 

1) основни р,идови леб и печиво' 
2) специјални видови леб и печиво, 
3) други видови пекарски производи. 

1. Основни видови леб и печиво 

Член 83 
Под називот „основни видови леб и печиво" мо-

жат да се пуштаат во промет леб и печиво што се 
изготвени од основните суровини предвидени во 
член 76 на овој правилник. 

Според видот на употребените основни сурови-
ни, основните видови леб и печиво се пуштаат во 
промет како: 

1) пченичен леб и пченично печиво; 
2) 'ржен леб и 'ржено печиво; 
3) леб и печиво од брашно на хибридот од 'рж 

и пченица; 
4) пченкарен леб; 
5) хелдин леб; 
6) мешан леб и мешано печиво. 

Член 84 
Според типот на употребеното пченично брашно, 

пченичниот леб и пченичното печиво можат да се 
произведуваат и пуштаат во промет како: 

1) бел леб и бело печиво,— замесени од брашно 
од типот „500"; 

2) полубел леб и полубело печиво — замесени 
од брашно од типот „800", 

3) црн леб и црно печиво — замесени од брашно 
од типот „1100"; 

4) грахам-леб и грахам-печиво — замесени од 
прекрупа 

При производството на пченичен леб, во декла-
рацијата не е задолжително внесување на'податоци 
за количината и видот на следните додатни сурови-
ни: до 3% брашно од компир, или до 10% варен 
исчистен компир или каша од компир, до 5% 'ржеко 
брашно, до 2% скроб или до 5% пченкарно брашно 
или пченкарен гриз. 

Член 85 
'Ржен леб и 'ржено печиво можат да се произ-

ведуваат и пуштаат во промет замесени од 'ржечо 
брашно на типот „750", од типот „950" или од типот 
„1250". 

При производството на 'ржен леб и 'ржено пе-
чиво, во декларацијата не е задолжително внесува-
њ-е на податоци за количината и видот на следните 
додатни суровини до 20% пченично брашно и до 3% 
брашно од компир или до 10% варен иситнет ком-
пир, односно каша од компир. 

Член 86 
Леб и печиво од брашно на хибридот од 'рж и 

пченица можат да се произведуваат и пуштаат во 
промет замесени од брашно на хибридот од 'рж и 
пченица од типот „750", од типот „950 ' или од типот 
„1250". 

При производството на леб и печиво од брашно 
на хибридот од 'рж и пченица, во декларацијата не 
е задолжително внесување на податоци за количи-
ната и видот на следните додатни суровх^тти до 20% 
пченично брашно или до 3% брашно од компир или 
до 10% варен исчистен компир, односно каша од 
компир. 

Член 87 
Пченкарниот леб може да се произведува и да 

се пушта во промет замесен од пченкарно она итно. 
При производството на пченкарен леб, во дек-

ларацијата не е задолжително внесување на пода-
тоци за количината и видот на следните додатни 
суровини до 20% пченично брашно или до 20% 
'ржено брашно, ичи до 3% брашно од компир '/г-и 
до 10% варен исчистен компир, односно каша од 
компир. 
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Член 83 
Хелдин леб може да се произведува и да се 

пушта во промет замесен од најмалку 50% хелдино 
брашно 

Член 89 
Мешан леб и мешано печиво може да се произ-

ведуваат и да се пуштаат во промет како леб и пе-
чиво замесени од мешаница на пченично, 'ржено, 
јачменово, овесно, хел дино, соино и пченкарно 
брашно или брашно од просо. 

Мешан леб може да се пушта во промет под на-
зивите' 'ржен мешан леб", „хелдин мешан леб" 
односно „пченкарен мешан леб" — ако за производ-
ството на таков леб е употребено најмалку 30% од 
односниот вид брашно, јачменов мешан леб" и „ове-
сен мешан леб" — ако за производство на таков леб 
е употребено најмалку 20% од односниот вид браш-
но, „соин мешан леб" — ако за производство на 
таков леб е употребено најмалку 10'% соино брашно, 
и „мешан леб со просо" — ако за производство на 
таков леб е употребено најмалку 20% брашно од 
просо 

Одредбите на став 2 од овој член се однесуваат 
и на мешаното печиво 

Член 90 
Основните видови пченичен леб што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнуваат следните ус-
лови 

1) добро да се нараснати и волуменот на лебот 
зависно од масата и видот да ги има најмалку след-
ните вредности' 

— црн леб, маса 2 kg — — — — — 3951 
— полубел леб, маса 2 kg — — — — 4251 
— бел леб, маса 2 kg — — — — — 4401 
— црн леб, маса 1 kg — — — — — 2601 
— полубел леб, маса 1 kg — — — — 2801 
— бел леб, маса 1 kg — — — — — 2901 
— црн леб, маса 0,8 kg — — — — — 2051 
— полубел леб, маса 0,8 kg — — — 2201 
— бел леб, маса 0,8 kg — — — — — 2301 
— црн леб, маса 0,750 kg — — — — 1091 
— полубел леб, маса 0,750 kg — — — 2051 
— бел леб, маса 0,750 kg — — — — 2151 
— ири леб, маса 0,5 kg — — — — 1701 
— полубел леб, маса 0,5 kg — — — 1851 
— бел леб, маса 0,5 kg — — — — — 1911 
За леб чија маса се разликува од наведените 

вредности се зема онаа вредност што ја има поблис-
ката маса односно, ако масата е на средината на на-
ведениве вредности, се зема средната вредност на 
наведените маси 

Волуменот на лебот се утврдува со мерење на 
обемот по должина и широчина на производот. 

2) формата на лебот да е правилна односно 
својствена на дадениот вид леб, бојата и cjajoT да 
се својствени на типот на лебот односно печивото, 
да е рамномерно и доволно печен, со посветла и 
потемно румена до темна боја, зависно од типот на 
брашното и од употребените додатни суровини и 
адитиви, кората постепено да преминува во средина; 
кората да не е загорена, јагленисана, нечиста, оште-
тена или излупена, со неизедначена боја; кората да 
не е со пукнатини или со изразита појава на меури, 

3) бојата на средината на лебот да е изедначена, 
својствена на видот на лебот, средината да е поврза-
на со кората, без воденести и сланинести слоеви, без 

грутчиња од брашно и сол, доволно еластична, доб-
ро испечена, развиена и порозна со соодветни шуп-
лини, да нема одвоена кора од средината на должи-
на поголема од 30 mm; 

4) мирисот на кората и средината на лебот да е 
пријатен, својствен за употребениот тип брашно, од-
носно леб и да нема туѓ мирис; 

5) вкусот да е пријатен, својствен за употребе-
ниот тип брашно, односно леб, и да нема туѓ вкус; 

6) да не содржат какви да било туѓи тела; 
7) да не се замесени со маја од хмељ; 
8) степенот на киселоста на пченичниот леб и 

печиво од брашно од типот „500" — до 3,3 на пчени-
чниот леб и печиво од брашно од типот „800" — до 
3,8, на пченичниот леб од брашно од типот „1100" и 
на пчеиичниот леб од прекрупа — до 5,3, а на рже-
ниот и мешаниот леб — до 6; 

9) во средината да не содржат: пченичниот леб 
од типот „500" и типот „800" — повеќе од 46% вода; 
пченичниот леб од типот „1100" и леб од прекрупа 
— повеќе од 4?% вода, мешаните видови леб што во 
СВОЈОТ состав имаат, ржено, /пченкарно, соино, хел-
дино брашно и брашно од просо — повеќе од 50!% 
вода 

10) содржината на водата во печивото со маса 
помала од 50 g мора да изнесува — до 40%, со маса 
од 50 до 150 g — до 43 /̂0, а со маса од 50 до 250 g 
— до 45%, освен за производите што се произведени 
според производителската спецификација. 

Член 91 
Квалитетот на пченмчниот леб и пченичното пе-

чиво се оценува според системот на пондерирани бо-
дови За секое СВОЈСТВО на квалитетот се дава поеди-
нечна оценка во пет градации — од 1 до 5. Со мно-
жење на поединечната оценка со коефициентот на 
важноста за секое СВОЈСТВО на квалитетот се добива 
збирна оценка за квалитетот на производот. 

Својства на квалитетот на лебот и печизвото се: 
волумен — коефициент на важноста 4, надворешен 
изглед — коефициент на важноста 3, изглед via сре-
дината — коефициент на важноста 5, мирис на ко-
рата и средината — коефициент на важноста 3, вкус 
на кората и средината — коефициент на важноста 5. 

Збирот на коефициентите на (важноста изнесува 
20. 

Основните видови пченичен леб можат да се пу-
штаат во промет ако нивниот квалитет, со оглед на 
својствата наведени во член 90 на овој правилник, е 
оценет со најмала средна оценка 40 пондерирани бо-
дови. 

Специјалните видови леб и печиво можат да се 
пуштаат во промет ако ги исполнуваат условите од 
член 90 на ОВОЈ правилник, освен условите од точка 
1 на ТОЈ член, 

2. Специјални видови леб и печиво 

Член 92 
Специјалниот леб и специјалното печиво можат 

да се произведуваат и да се пуштаат во промет како 
леб и печиво за кои, покрај основните суровини, се у-
потребуваат и додатните суровини пропишани во член 
77 на ОВОЈ правилник Со употреба на определените 
количини додатни суровини или со примена на по-
себна технолошка постапка што се разликува од 
технологијата на основните видови леб и печиво се 
добиваат карактеристичните органолептички свој-
ства за односните видови специјален леб и специјал-
но печиво. 
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Производите од став 1 на овој член мораат да 
содржат најмала пропишана кол,ичина на додатни 
суровини определени со ОВОЈ правилник или за нив-
но производство да се применува посебен начин на 
изработка што му дава карактеристични својства на 
определен вид леб и печиво. 

За специјалните видови леб и печиво производи-
телот е должен да донесе производителот специфи-
кација. 

Сите видови специјален леб и специјално печиво 
се пуштаат во промет под соодветни посебни називи, 
и тоа: 

1) леб со овесни онегулки; 
2) млечен леб и млечно печиво; 
3) леб со маснотии и печиво со маснотии; 
4) леб со Јајца и печиво со јаЈца; 
5) леб со зачини, леб со суво грозје, леб со ово-

шје или со производи од овошје и печиво со зачини, 
печиво со суво грозје, печиво со овошје или со про-
изводи од овошје; 

6) леб со продолжена свежина; 
7) леб за диетална исхрана и печиво за диетал-

на исхрана; 
8) збогатен леб и збогатено печиво; 
9) леб со пченичен никулци и печиво со пчеии-

чни никулци; 
10) леб со пченични трици и печиво со пченични 

трици; 
11) двопек, млечен двопек и чаен двопек; 
12) други видови специјален леб и печиво. 

Член 93 
Под називот „леб со овесни снегулки" може да се 

пушта во промет леб кој содржи најмалку 15% ове-
сни сеегулки во однос на количината на употребе-
ното брашно, сметано врз база Ufa 14% вода во бра-
шното, 

Член 94 
Под називите „млечен леб" и „млечно печиво" 

може да се пуштаат во промет леб односно печиво за 
чие месење најмалку 50% од потребната количина 
вода е заменета со млеко или со соодветна количи-
на млеко во прав. Наместо млеко може да се упо-
требува обрано млеко или обрано млеко во прав, со 
тоа што тоа млеко, со додавање на соодветна коли-
чина на путер или павлака да содржи 3,2% маст. 

Готовите производи од став 1 на овој член мо-
раат да содржат најмалку 0,7% млечна маст. 

Под називите „леб со обрано млеко" и „печиво 
со обрано млеко" можат да се пуштаат во промет 
производи за чие месење наместо вода е употребено 
само обрано млеко или соодветна количина обрано 
млеко во прав, со тоа што обраното млеко да содржи 
8,5% сува материја. 

За производството на леб и млечно печиво заб-
рането е наместо млечна маст да се употребува мар-
гарин или друг вид маст или масло. 

Член 95 
Под називите „леб со маснотии" („мрсен леб") и 

,.печиво со маснотии'' („мрсно печиво") можат да се 
пуштаат во промет пекарски производи кои содржат 
најмалку 5% маст во однос на количината на упо-
требеното брашно, пресметано врз база на 14% вода 
во брашното односно врз база на 4% маст во готовиот 
производ. 

Член 96 
Под називите „леб со ЈаЈца" и „печиво со ја јца" 

можат да се пуштаат во промет пекарски производи 
со кои на еден килограм брашно му се додадени 124 
g меланж од ја јца со 75% вода или 31 g сува мате-
рија од ЈаЈца во прав, пресметано врз база на 14% 
вода во брашното. 

Член 97 
Под називите „леб и печиво со зачини", „леб и 

печиво со суво грозје", „леб и печиво со овошје и 
производи од овошје" можат да се пуштаат во про-
мет пекарски производи кои содржат најмалку 30% 
суво грозје, овошје или производи од овошје, смета-
но на готов производ со 35% вода, освен за лебот и 
печивото со зачини. 

Член 98 
Под називот „леб со продолжена свежина" може 

да се пушта во промет пекарски производ кој ја за-
држува свежината и КОЈ е погоден за човечка ис-
храна најмалку пет дена 

Член 99 
Под називите „збогатен леб" и „збогатено печи-

во" можат да се пуштаат во промет пекарски произ-
води збогатени со белтачини од животинско или ра-
стително потекло како самостојни компоненти или 
во комбинација со витамини или минерални мате-
рии, заради зголемување на нивната хранлива и би-
олошка вредност. 

Во групата на производи „збогатен леб" и „збо-
гатено печиво" се распоредуваат следните видови: 
„леб со зголемена биолошка вредност" и „печиво со 
зголемена биолошка вредност", „леб збогатен со про-
теини" и „печиво збогатено со протеини", како ^ 
, високопротеински леб" и „високопротеинско печи-
во". 

Член 100 
Под називите „леб со зголемена биолошка вред-

ност" и „печиво со зголемена биолошка вредност--' 
можат да се пуштаат во промет пекарски производи 
во кои е зголемена содржината на биолошки актив-
ните материи. Производите од овој член мораат да 
содржат најмалку 10'% протеин, најмалку 0,5 mg ти-
амин, најмалку 0,2 mg рибофлавин, најмалку 2 mg 
ниацин и најмалку 6 mg железо, сметано на 100 g 
готов производ. 

Член 101 
Под називите „леб збогатен со протеини" и ,,пе-

чиво' збогатено со протеини" можат да се пуштаат во 
промет пекарски производи кои содржат најмалку 
14% протеин во однос на сувата материја. 

Член 102 
Под називите „високопротеински леб" и „високо-

протеинско печиво" можат да се пуштаат во промет 
пекарски производи кои содржат најмалку 22% про-
теин во однос на сувата материја 

Член 103 
Под називите ,,леб со пченични никулци" и , пе-

чиво со пченични никулци" можат да се пуштаат во 
промет леб и печиво кои содржат најмалку 10% пче 
ничии никулци во однос на количината на употре-
беното брашно врз база на 14% вода во брашното. 

Член 104 
Под називите „леб со пченични трици" и „печиво 

со пченични трици" можат да се пуштаат во промет 
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леб и печиво кои содржат најмалку 7% пченични 
трици во однос на количината на употребеното бра-
шно врз база на 14% вода во брашното. 

Член 105 
Под називот „двопек" може да се пушта во про-

мет пекарски производ добиен од тесто замесено од 
брашно, маст, квасец и вода 

За производството на двопек можат да се упо-
требат и шеќер, Јајца, млеко, маснотии, сладен ек-
стракт, сол, суво овошје, пченичен глутен и други 
СОСТОЈКИ предвидени со ОВОЈ правилник 

Двопекот мора да содржи најмалку 3,5% масно-
тии во однос на готовиот производ со 7% вода. 

Член 106 
Под називот „млечен двопек" може да се пушта 

во промет пекарски производ за чие мешање на ј -
малку 50'% од потребната количина вода е заменети 
со млеко или со соодветна количина млеко во праг. 
Наместо млеко може да се употреби обрано млеко 
или обратно млеко во прав, со тоа што тоа млеко со 
додаток на соодветна количина путер или павлака 
да содржи 3,2% маст 

Член 107 
Под називот „чаен двопек" може да се пушта во 

промет пекарски производ изработен од меко тесто 
кое содржи брашно, маснотии, шеќер, суво овошје 
и други СОСТОЈКИ предвидени со ОВОЈ правилник. 

Член 108 
Лебот и печивото во продажба на мало мораат 

да се завиткуваат. 
Како материјал за завиткување на леб и печиво 

можат да се употребуваат хартија и други видови 
обвивен материјал. 

Транспортот на лебот и печивото, како и нивното 
складирање, мора да се вршат така што во целост 
да се обезбедат условите за зачувување на нивниот 
квалитет. 

Член 109 
Лебот и печивото во оригинално пакување мо-

раат да ги исполнуваат условите од член 3 на ОВОЈ 
правилник 

Ако лебот и пенливото не се продаваат во ориги-
нално пакување, на продажните полици мораат да 
бидат означени односниот вид леб или печиво. нето-
-масата на одделни парчиња, како и фирмата, од-
носно називот на производителот. 

Во поглед на нето-масата е дозволено отстапу-
вање на одделни парчиња на лебот и печивото до 
5%, со тоа што просечната маса на 10 леба или 50 
парчиња печиво не смее да биде помала од декла-
рираната маса. 

Намалувањето на нето-масата на лебот и печи-
ва ото по 10 часови не смее да биде поголемо од про-
центуално^ намалување на изгубената влага 

Сместувањето и чувањето на лебот во складови 
и продавници мора да се врши на начинот со КОЈ се 
обезбедува лебот и печивото да не се деформираат, 
како и правилно да се проветруваат и ладат. 

3. Други видови пекарски производи 

Член НО 
Според видот на употребените суровини, како и 

според HP чинот на изработката, други видови на пе-
карски производи се 

1) полнето печиво, 
2) бурек-пита; 
i) симид, 

4) погачици; 
5) крофни и слични производи: 
6) мекицм и слични производи, 
7) переци и ѓевреци; 
8) гриоини; 
9) пенерлии; 
10) лебни трошки; 
11) смеса за облагање; 
12) други пекарски производи. 
Пекарските производи од став 1 на овој член 

се произведуваат според производителска специ-
фикација. 

Член 111 
Под називот „полнето печиво" може да се 

пушта во промет пекарски производ КОЈ е полнет 
со солена или слатка маса за полнење. 

Полнетото печиво мора да содржи најмалку 
IS /̂o маса за полнење, пресметано на готов производ 
со 35%) вода. 

Член 112 
Под називот „бурек-пита" може да се пушта 

%во промет пекарски производ добиен од пченично 
брашно од типот „500", маснотија и вода, со додаток 
на мелено месо, сирење, овошје или зеленчук 

Бурек-пита мора да содржи најмалку 15% мас-
нотија, сметано на готов производ со 45% вода. 

Бурек-пита со месо, мора да содржи најмалку 
20% мелено месо, бурек-пита со сирење — најмалку 
20% сирење, а бурек-пита со овошје или зеленчук 
— најмалку 10'% овојше или зеленчук во однос на 
количината на употребеното брашно, пресметано 
врз база на 14% вода во брашното. 

Член 113 
Под називот „симид" може да се пушта во 

промет пекарски производ добиен од пченично 
брашно од типот „500", вода и кујнска сол и други 
дозволени додатни суровини, замесени со MAJA од 
зрна на слануток. 

За производство на маја од слануток може да 
се употртебува само здраво зрно од слануток и вода 
за пиење. 

Член 114 
Под називот „погачици" може да се пуштаат во 

промет пекарски производи изработени од листено 
тесто добиено од пченично брашно од типот „500", 
со додаток на растителна или свињска маст, мар-
гарин, џимиринки или сирење. 

Погачиците мораат да содржат најмалку 30% 
маст, сметано на употребената количина брашно, 
пресметано врз база на 14% вода во брашното. 

Член 115 
Под'називот „крофни и слични производи" мо-

жат да се пуштаат во промет пекарски производи 
изработени од ферментирано тесто добиено со ме-
шање на пченично брашно од типот „500", млеко, 
јаЈца, маснотии, шеќер и други додатни суровини 
предвидени со овој правилник, пржени на масло 
за ј а.дење, свињска или растителна маст. 

Крофните и слични производи можат да бидат 
полнети со мармалад, пекмез или со други соод-
ветни производи. 

Член 116 
Под називот „меници и слични производи" м е 

леат да се пуштаат во промет пекарски пооизводи 
изработени од ферментирано тесто добиено со ме-
т е л е на пченично брашно од типот „500", вода 
и сол. 
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При производството на производите од став 1 
на ОВОЈ член можат да се користат и другите до-
датни суровини предвидени во член 77 на овој 
правилник и адитивите предвидени во член 78 на 
ОВОЈ правилник. 

Член 117 
Под називите „переци" и „ѓевреци" можат да 

се пуштаат во промет пекарски производи израбо-
тени од ферментирано тесто, кои пред печењето 
можат да се ставаат во алкален раствор. 

Производите од став 1 на овој член не смеат 
да содржат повеќе од 0,50/о натриумхидроксид 
(НаОН) во однос на готовиот производ со 15'% вода. 

Член 118 
Под називот „грисини" можат да се пуштаат во 

промет пекарски производи добиени од пченично 
брашно од типот „500" и од типот „800", вода, со 
додаток или без додаток на квасец, сол, шеќер и 
други СОСТОЈКИ предвидени4 СО ОВОЈ правилник. Гри-
сините можат да се (произведуваат во форма на стап-
чиња, переци, венчиња и во други форми. Тие про-
изводи можат да се украсуваат со крупна сол, ким, 
кристал-шеќер или со други додатни суровини 
предвидени во член 77 на овој правилник. 

Член 119 
Под називот „пенерлии" можат да се пуштаат 

во промет пекарски производи изработени од фер-
ментирано тесто добиено со мешање на пченично 
брашно од типот „500" вода, сол, јајца, а пржени 
на масло за Јадеше, свињска или растителна маст. 

Количината на филот (како полнило) за произ-
водите од став 1 на овој член, мора да изнесува 
нај малку 5% сирење во однос на количината на 
употребеното брашно, пресметано врз база на 14% 
вода во брашното. 

Член 120 
Под називот „лебни трошки" можат да се пуш-

таат во промет пекарски производи добиени со ме-
леше на исушен пченичен леб или печиво, кои се 
хигиенски исправни и не содржат честички на 
загорен леб. 

Степенот на киселоста на лебните трошки 
може да биде: 

1) за трошки произведени од леб и печиво од 
типот „500" — до 3; 

2) за трошки произведени од леб и печиво.од 
типот „800" — до 3,5; 

3) за трошки произведени од леб и печиво од 
типот „1100" — до 5,5. 

. Член 121 
Лебните трошки се пуштаат во промет само 

во оригинално пакување, а декларацијата мора да 
ги содржи податоците од член 3 на ОВОЈ правилник 

Член 122 
Под називот „смеса за облагање" (панирање) 

може да се пушта во промет пекарски производ 
добиен со посебна постапка од мелнички или пекар-
ски производи, кујнска сол и средства за стабили-
зирање предвидени со ОВОЈ правилник 

Смесата за облагање мора да биде оригинално 
запекувана 

Декларацијата за прои?еЈдот од став ! на ОВОЈ 
член мора да ги содржи сите податоци од член 3 
на ОВОЈ правилник. 

Член 123 
Пекарските производи, заради постигање на 

подобар изглед, можат површински да се обрабо-
тат пред или по печењето со нештетни и, во произ-
водството на тие производи, дозволени средства. 

VI. ТЕСТЕНИНИ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 124 , 
Тестенини, во смисла на овој правилник, се 

производи добиени со месење и обликување на 
пченичен гриз или наменско брашно со вода (обич-
на тестенина) или со месење и обликување на 
основните суровини со користење на додатни су-
ровини (тестенини со додатоци и сродни производи). 

Член 125 
За производство на тестенини, како основна 

суровина, може да се употребува пченичен гриз 
или пченично наменско брашно 

Брашното и гризот од став 1 на ОВОЈ член мо-
раат да бидат просеани, а во поглед на квалитетот 
и хигиенската исправност мораат да ги исполну-
ваат условите предвидени со ОВОЈ правилник 

Водата што се употребува во производството 
на тестенини мора, во поглед на квалитетот, да ги 
исполнува условите пропишани за водата за пиење. 

Како додатни суровини во производството на 
тестенини можат да се употребуваат свежи јаЈца 
или ЈаЈца во прав, меланж од ј а т а , смрзнати јајца, 
млеко или обрано млеко, млеко во прав или обранО 
млеко во прав, згуснато млеко, други производи од 
млеко, инактивиран квасец, производи од овошје и 
зеленчук, месо или производи од месо, брашно од 
легуминози, соин изолат, соин концентрат, глу-
тенско брашно, суров глутен, пченични никулци и 
производи врз база на тие иикулци, брашно и гриз 
од други жита. 

При производството на тестенини може да се 
додава тестенина искршена во технолошката пос-
тапка, која во хигиенски поглед е исправна а во 
количини кои не влијаат врз влошување на ква-
литет от на производите, под услов пред употребата 
да се испита хигиенската исправност на употре-
бената количина искршена тестенина 

Член 126 
Тестенини и сродни производи можат да се 

пуштаат во промет во свежа, полусушепа, исушена 
и печена состојба. 

Член 127 
Тестенини и сродни производи во смисла на 

ОВОЈ правилник се 
1) обична тестенина (тестенина без додаток) , 
2) тестенина со додатоци, и тоа' 
— тестенина со ја јца, 
— тестенина со соино брашно, 
— тестенина со пченкарно брашно. 
— тестенина со млеко, 
— тестенина со обраио млеко, 
— тестенина со производи од млеко, 
— тестенина со производи од зеленчук и овошје; 
— тестенина со месен екстракт. 
— полнета тестенина, 
— тестенина со смеса од белтачини, 
— тестенина со други додатоци предвидени со 

овој правилник; 
3) сродни производи, и тоа 
— листови за пити и виткалници, 
— кори (млинди) без јајца 
— кори (мл^нци) со ја јца , 
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Член 128-
Под називот „Tecтенина со Јајца" може да се 

пушта во промет производ во КОЈ на еден килограм 
брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, 
се додадени најмалку 124 g меланж од jajna, сме-
тано со 75% вода, или најмалку 31 g сува материја 
на Јајца во прав. 

Член 129 
Под називот ,,тестенина со соино брашно" може 

да се пушта во промет производ во КОЈ на еден 
килограм брашно или гриз, сметано врз база на 
14% вода, е додадено најмалку 10% соино брашно. 

Член 130 
Под називот „тестенина со пченкарно брашно" 

може да се пушта во промет производ во КОЈ на 
еден килограм брашно или гриз, сметано на 14% 
вода, е додадено најмалку 10% пченкарно брашно 

Член 131 
Под називот „тестенина со млеко" може да се 

пушта во промет производ во КОЈ на еден килограм 
брашно или гриз. пресметано врз база на 14% вода, 
се додадени најмалку 25 g сува материја на млеко. 

Член 132 
Под називот „тестенина со обраио млеко" може 

да се пушта во промет производ во КОЈ на еден 
килограм брашно или гриз, сметано врз база на 
14% вода, се додадени најмалку 25 g безмасна сува 
материја на млеко. 

Член 133 
Под називот ,,тестенина со млечни производи" 

може да се пушта во промет производ во КОЈ на 
1 kg брашно или гриз, сметано врз база на 14% 
веда, се додадени најмалку 25 g сува материја на 
производот од млеко, со ознака на видот на дода-
дената суровина. 

Член 134 
Под називот „тестенина со производи од зелен-

чук и овзјше" може да се пушта во промет Произ-
вод во КОЈ на 1 Kg брашно или гриз, сметано врз 
база на 14% вода, се додадени најмалку Џ5 g сува 
материја од зеленчук или овоЈше, со ознака на 
видот на додадената суровина. 

Член 135 
Под називот „тестенина со месен екстракт" 

може да се пушта во промет производ во КОЈ на 
1 ќе брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, 
се додадени најмалку 25 g сува материја на месен 
екстракт 

Член 136 
Под називот „полнета тестенина" може да се 

пуА.тта во промет производ со додаток на производ 
од млеко месо зеленчук овошја или од други 
суровини 

Полнета тестенина може да се произведува и 
да се пушта во пролет само според производителот 
спецификации а 

Член 137 , 
Под називот ,тестенина со смеса од белтачини" 

Morze да се пушта ро промет производ со додаток 
на смеса од белтачини jama, млеко, неактивиран 
красен и други белтачини предвидени со ОВОЈ пра-
вилник. 

Производите од став 1 на ОВОЈ член мораат да 
содржат најмалку 31 g сува материја на белта-
чини на 1 kg брашно или гриз, пресметано врз база 
на 14% вода 

Член 138 
Под називот „листови з а ' п и т и и виткалници" 

можат да се пуштаат во промет произво,ди добиени 
според посебна постапка од пченично брашно од 
типот „500", вода, кујнска сол и други додатоци 
на суровини предвидени со овој правилник. 

Член 139 
Под називот „кори без ја јца" можат да се пуш-

тат во промет производи добиени со посебна техно-
лошка постапка од пченично брашно од типот „500", 
вода и куј нека сол. 

' Член 140 
Под називот „кори со ја јца" можат да се пуш-

таат во промет производи добиени со посебна пос-
тапка од пченично брашно од типот „500", вода и 
кујнска сол, со додаток на 20 g сува материја од 
ја јца во прав на 1 kg брашно, сметано на 14% вода, 
или до 80 g меланж од јаЈца сметано на 75% вода. 

Член 141 
Тестенини и сродни производи што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) да имаат изедначена боја својствена на видот 
на тие производи; 

2) тестенината да не е обоена со вештачка боја; 
3) да имаат мирис и вкус својтвени на видот 

на тие производи; 
4) сувата тестенина да не содржи повеќе од 

13,5% вода, свежата тестенина — најмногу 28%, а 
листовите за пити и виткалници — не повеќе од 
25% вода; 

5) да не содржат повеќе од 1% кујнска сол, 
освен ако е во прашање полнета тестенина; 

6) степенот на киселова на тестенините и на 
сродните производи произведени без додатоци на 
производи од овошје и зеленчук и од глутени бр алт-
на да не е поголем од 3,5; 

7) тестенините и сродни производи да не се тол-
ку искршени така што тоа да влијае врз естетскиот 

изглед, 
8) да не содржат инсекти во која и да е развојна 

форма, како и нивни делови, а ни екскременти и 
влакна од глодачи и други нечистотии од туѓо по-
текло ; 

9) при варење на тестенините, до исчезнување 
на фариносниот СЛОЈ, количината што преминува во 
талог да не е поголема од 12% сметано на сува ма-
терија на тестенините. 

Член 142 
Тестенините и сродни производи, освен листови 

за пити и виткалници, се пуштаат во промет само 
во оригинално пакување. 

Член 143 
Декларацијата за тестекините и сродни произво-

ди, мора да ги содржи сите податоци од член 3 на 
ОВОЈ правилник. 
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Член 144 
j Листовите за пити и виткалници, под називот 

„кори за пити" или „кори за гибаници", кои не се во 
оригинално пакување, мораат да бидат декларирани 
таќо што називот на производот и називот на произ-
водителот мораат да бидат видно истакнати на мес-
тото на кое се продаваат производите. 

Член 145 
Во поглед на нето-масата е дозволено отстапува-

ње на одделни оригинални пакувања на тестенините 
од 1 kg — до 2%, на пакувања од 0,5 kg — до 3%, а 
под 0,5 kg — до 4% 

- VII БРЗО СМРЗНАТИ ТЕСТА 

Член 146 
Брзо смрзнати теста се производи добиени со ме-

шање и обликување на пченично брашно, наменско 
пченично брашно, пченичен гриз или наменски пче-
ничен гриз со вода, при користење на додатни суро-
вини и на одделни адитиви 

Производите од став 1 на ОВОЈ член се брзо смр-
знати со примена на ниски температури (под — 350С) 
и чувани во услови на ниски температури — под 
- 18СС. 

Член 147 
За производство на брзо смрзнати теста како ос-

новна суровина може да се употребува пченичен 
гриз или пченично брашно од типог „500" Брашното 
и гризот мораат да бидат просеани, а во поглед на 
квалитетот и хигиенската исправност мораат да ги 
исполнуваат условите предвидени со ОВОЈ правилник 

Член 148 
За производство на брзо смрзнати теста како до-

датни суровини можат да се користат, брашно од 
компир, исчистен компир, каша од компир, компир 
— сиегулки, скроб и скробни деривати, брашно од 
легумипоза, глутенско брашно, пченични никулци и 
производи врз база на тие никулци, гриз и брашно 
од други жита, лебни трошки, свежи Јајца, Јајца во 
прав, меланж од јајца или смрзнати јајца, млеко и 
производи од млеко, овошје и производи од овошје, 
зеленчук и производи од зеленчук, месо и производи 
од месо, засладувачки средства (сахароза, глукозо-
-фруктозен сируп), какао -производи, масло за јаде-
ње, масти од растително и животинско потекло, бра-
шно или гриз од соја и други производи од соја,, 
кујнска сол, пекарски квасец (свеж или сув) и за-
чини 

Член 149 
При производството на смрзнати теста можат да 

се употребуваат следните адитиви: 
1) средства за врзување и згуснување' пектин, 

агар-агар, алгинска киселина и нејзините соли (Na, 
К, Са), каруба-гума (брашно од рогач), карагенан, 
гуар-брашно и карбоксиметил-целулоза, 

2) органски киселини за јадење: оцетна, винска 
и лимонска киселина, 

3) средства за растење на тесто' натриумбикар-
бонат примарен кисел калциумортофосфат, амони-
умкарбонат и кисел калиумтартарат, 

4) средства за емулгирање: лецитин; 
5) природни ароми и природни бои, 
6) синтетски ароми, ванилин и етилванилин. 

Член 150 
Адитивите од член 149 на овој правилник можат 

да се употребуваат поединечно, меѓусебно помешани 
или како препарати во мешаница со основните и со 
додатните суровини што се предвидени со ОВОЈ пра-
вилник. 

Член 151 
Брзо смрзнати теста можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. 
Амбалажата во која се пакуваат брзо смрзнати-

те теста мора да одговара на технолошките барања 
за брозо смрзнати прехранбени производи. 

Член 152 
Од ,декларираните нето-количини производи до-

зволено е отстапување за поединечни оригинални 
пакувања до 5%, со тоа што просечната маса на 20 
пакувања не смее да биде помала од декларираната 
маса 

Член 153 
За брзо смрзнати теста производителот е должен 

да донесе производителот спецификација 

Член 151 
Брзо смрзнати теста, според составот и техноло-

гијата на изработката, можат да се пуштаат во про-
мет како теста со фил или теста без фил. 

Член 155 
Брзо смрзнати теста се: 
1) л потено тесто; 
2) тесто за виткалници; 
3) тесто со квасец, 
4) сипкаво (трошно) тесто; 
5) квасно листено тесто, 
С) тесто од компир, 
7) тесто за леб и печиво; 
8) други теста 
Производите од брзо смрзнато тесто можат да 

бидат. 
1) врз база на листено тесто со фил од месо, си-

рење, овошје, производи од овошје или со друг фил; 
2) Брз база на тесто за виткалиици со фил од 

овошје, производи од овошје, месо, сирење или со 
друг фил, 

о) врз база на тесто со квасец со фил од овошје, 
производи од овошје, месо, сирење или со друг фил; 

4) врз база на сипкаво тесто со фил од овошје, 
производи од овошје, месо, сирење или со друг фил; 

5) врз база на квасно листено тесто со фил од 
овошје, производи од овошје, месо, сирење или со 
друг фил, 

6) врз база на тесто од компир со фил од ОВОШЈ е, 
производи од овошје или со друг филЈ 

7) врз база на други теста 
Производите од став 2 на ОВОЈ член можат да 

бидат и без фил 

Член 156 
Под називот „брзо смрзнато листено тесто" се 

подразбира производ добиен со посебна технолошка 
постапка од пченично брашно од типот „500", со до-
даток на маснотии (од растително или животинско 
потекло), сол, вода и други додатни суровини и ади-
тиви предвидени со ОВОЈ правилник 
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Производот од став 1 на ОВОЈ член мора да се 
одликува со листена структура и да содржи нај-
малку 30% маснотии, пресметано врз база на 150/о 
вода во брашното. 

Член 157 
Под називот „брзо смрзнато тесто за виткалници" 

се подразбира производ добиен со посебна техно-
лошка обработка од намеско пченично брашно, со 
додаток на вода и на други додатни суровини и ади-
тиви предвидени со ОВОЈ правилник 

Производите од став 1 на ОВОЈ член можат да 
содржат најмногу 25% вода. 

Член 158 
Под називот „брзо смрзнато тесто со квасец" се 

подразбира производ добиен со посебна технолошка 
постапка одч пченично брашно од типот „500", ква-
сец, јајца, маснотии и шеќер, како и од други до-
датни суровини и адитиви предвидени со ОВОЈ пра-
вилник. 

Член 159 1 

Под називот „брзо смрзнато сипкаво (трошно) 
тесто" се подразбира производ добиен со посебна 
технолошка постапка од пченично брашно од типот 
„500", шеќер, јаЈца и маснотии, зачини и од други 
додатни суровини и адитиви предвидени со ОВОЈ пра-
вилник. 

Производот од став 1 на ОВОЈ член мора да се 
одликува со трошна — сипкава структура и да со-
држи најмалку 40% маснотии, пресметано врз база 
на 15% вода во брашното 

Член 160 
Под називот „брзо смрзнато кваси о листено тес-

то" се подразбира производ добиен со технолошка 
постапка од пченично брашно, шеќер, маснотии и 
квасец, како и од други додатни суровини и ади-
тиви предвидени со ОВОЈ правилник 

Производот од став 1 на ОВОЈ член се одликува 
со листена структура карактеристична за листено 
тесто со квасец. 

Член 161 
По називот „брзо смрзнато тесто од компир" се 

подразбира производ добиен со посебна технолошка 
постапка од пченично брашно, компир или произ-
води од компир, Јајца, маснотии вода и од други 
додатни суровини и адитиви предвидени со ОВОЈ пра-
вилник. 

Тестото од компир мора во готовиот производ 
да содржи најмалку 40% свеж компир или соодве-
тен процент на производи од компир 

Член 162 
Под називот „брзо смрзнато тесто за леб и пе-

чиво" се подразбира производ добиен со технолошка 
постапка од пченично брашно од типот „500", ква-
сец и сол 

Член 163 
Под називот „производи од брзо смрзнати теста 

со фил" можат да се пуштаат во промет производи 
добиени со технолошка обработка која му дава ка-
рактеристична форма на производот, со фил од су-
ровините предвидени со ОВОЈ правилник. 

Член 164 
Под називот „производи од брзо смрзнато тесто 

без фил" можат да се пуштаат во промет производи 
добиени со технолошка обработка кој а му дава ка-
рактеристична форма на производ. 

Производите од став 1 на ОВОЈ член по составот 
мораат да одговарат на односниот вид тесто од кое 
се добиени 

Член 165 
Количината на филот (како полнило) за произ-

водите врз база на листено тесто, на тесто за виткал-
ници, на тесто со квасец, на квасно листено тесто и 
на тесто од компир зависно од видот, мора да изне-
сува, и тоа 

1) за производите со фил од месо — најмалку 
20% месо или на производот од месо во однос на 
количината на брашното со 15% вода, 

2) за производите со фил од сирење — најмалку 
20% сирење во однос на количината на брашното со 
15% вода, 

3) за производите од фил од овошје или за про-
изводите од овошје — најмалку 10% овошје или 
на производи од овошје во однос на количината на 
брашното со 15% вода. 

Член 166 
Количината на фил (како полнило) од овошје 

за производите врз база на сипкаио слатко тесто мо-
ра да изнесува најмалку 40% во однос на брашното 
со 15% вода 

Член 167 
Декларацијата за бтзо смрзнати теста и за про-

изводите од брзо смрзнати теста мора да ги содржи 
податоците од член 3 на ОВОЈ правилник, како и 
упатство за начинот на користење и за начинот на 
чување на тие производи 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 168 
- Одредбата на член 50 став 1 точка 2 и став 3 

точ 3 и 4 и одредбата на член 51 точ 3 и 4 од ОВОЈ 
правилник кои се однесуваат на брашното од типот 
„800" и од типот „1100" нема да се притеснуваат во 
текот на важењето на Наредбата за начинот на изме-
лување на пченицата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/82 и 10/83) 

Член 169 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ правил-

ник престанува да важи Правилникот за квалитетот 
на житата, мелничките производи, лебот, печивото и 
тестенините („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77, 
55/77, 13/78. 36/78 и 39/78). 

Член 170 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр 50-6777/1 
21 април 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а 
Вукашин Драгоевиќ, с р. 
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632. 

Врз основа на член 81 став 2 и член 84 од Зако-
нот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр 38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секре-
тар за пазар и општи стопански работи, директорот 
на Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А П А К У В А Њ Е И Д Е К Л А Р И Р А Њ Е Н А Д Е Т Е Р -
Г Е Н Т И ВО Ф О Р М А НА ПРАШОК ЗА ПЕРЕЊЕ 

НА ПРЕДМЕТИ ОД ТЕКСТИЛ 

1. Детергент во форма на прашок за перење 
предмети од текстил (во натамошниот текст детер-
гент) може да се пушта во промет на единствениот 
југословенски пазар само во оригинално пакување. 

Под оригинално пакување, "во смисла на оваа 
наредба, се подразбира детергент запакуван пред не-
говото пуштање во промет во картонски кутии, вре-
ќи од пластични маси или од повеќеслојна натрон-
хартиј а, на начин со КОЈ е обезбедено содржината на 
пакувањето да не може да се измени, потроши, од-
носно употреби без отворање или оштетување на па-
кувањето, со цел така запекуваниот производ да му 
биде понуден на непосредниот потрошувач 

2 Детергентот мора да биде деклариран. 
Декларацијата содржи. 
1) фирма, односно назив и седиште или реги-

стриран знак на производителот, 
2) назив на производот и негово трговско име, 
3) податок за нето-масата на содржината на ори-

гиналното пакување," изразена во единици маса, 
4) податоци за намената на производот со оглед 

на начинот на перење, 
5) податоци за намената на производот со оглед 

на видот и суровинскиот состав на текстилните про-
изводи, 

6) упатство за перење на бојосани предмети од 
текстил со оглед на постојаноста на бојата, 

7) податоци за количината на детергентот во 
употреба и за температурата таа перењето, 

8) посебни упатства за употребата со оглед на 
начинот на перење, капацитетот на машината за 
перење алишта, тврдоста на водата и сл , 

9) предупредувања на можните опасности при 
употребата, 

10) податоци за начинот на чување на детер-
гентот. 

3 Детергентот го декларира производителот од-
носно увозникот. 

Декларацијата мора да биде отпечатена на ори-
гиналното пакување или налепницата, односно на 
нриЕрзокот или приложена во оригиналното пакува-
ње така што пропишаните податоци и упатства да се 
лесно уочливи, читливи и за купувачот разбирливи. 

4 Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
дванаесет месеци од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Бр 50-7756/1 
12 маЈ 1983 година 

Белград 

Директор 
на С О Ј У З Н И О Т завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с р. 

633. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација издава 

II А Р Е Д В А 
ЗА З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О ДОНЕСУВАЊЕ Н А ПРО-
И З В О Д И Т Е Л С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А ЗА ДЕТЕР-
ГЕНТИ ЗА МАШИНСКО И РАЧНО ПЕРЕЊЕ 

НА ПРЕДМЕТИ' ОД ТЕКСТИЛ 

1 Производителот спецификација донесуваат 
организациите на здружен труд за детергенти во 
форма на прашо-к за машинско и рачно перење, на 
предмети од текстил и тоа за детергенти за машин-
ско перење до 950С, детергенти за машинско перење 
до 603С, детергенти за предперење, детергенти за ра -
чно перење до 950С и специјални детергенти намене-
ти за перење свила, волна и сл. (во натамошниот 
текст: детергенти). 

2 Производителската 'Спецификација од точка 1 
на оваа наредба содржи. 

а) податоци за составот на детергентот, и тоа за: 
1) содржина на површинските активни мате-

рии по типови, во 0/'о (m/m); 
2) содржина и тип на средствата за смекнување 

на водата (град,ителот на комплексот), во (m/m); 
3) содржина и тип на средствата за белење во 

% (m/m), 
4) содржина и тип на оптичките белила во % 

(m/m), 
5) содржина и тип на средствата за спречување 

на повторно таложење на нечистотиалте при пере-
њето, во % (m/m); 

б) содржина и тип на средствата за авиважа, во 
0/о (m/m); 1 

7) содржина и тип на регулаторот ка пената, во 
п/о (m/m); 

8) содржина и тип на стабил,изахорот, во % 
(m/m), 

9) содржина и тип на ензимот, во 0/о (m/m); 
10) други додатоци, во 0/о (m/m); 
0) податоци за физичко-хемиските особи,ни на 

детергентот, и тоа за 
1) содржина на површинските активни мате-

рии, во % (m/m), 
2) содржина на слободните алкалии (како 

NaOH), во % (m/m), 
3) содржина на вкупните фосфати (како Р2О5), 

во 0/о (m/m); 
4) содржина на силикатите (како S I O J ) , ВО % 

(m/m), 
5) содржина на активниот кислород од пер-

-соли во 0/о (m/m); 
6) рН-вредностите на растворат на концентрации 

јата во 10 g/1 во дестилирана вода; 
7) содржина на влагата и на испарливите ма-

терии на 105оС, во % (m/m); 
8) привидна зафатнинска маса, во g/ml, 
9) гранулометрискиот состав, во % (m/m); 
10) ензимна активност во соодветни единици; 
в) податоци за методите за земаше мостри и ис-

питувања кои производителот ќе ги користи во про-
изводството при испитувањето на физичко-хемис-
ките особини на детергентот и при испитувањето на 
нивното дејство на предметите од текстил; 
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г) податоци за намената на детергентите, со ог-
лед на видот и суровинскиот состав, на постојаноста 
на боЈата на текстилните предмети и на начинот на 
перење, 

д) податоци за донирањето на детергентите, за-
висно од тврдоста на водата што се употребува за 
перење, 

3. Во евиденцијата за производител ската специ-
фикација, која се вода во организацијата на здру-
жен труд што је донела производите леќата специ-
фикација, се внесуваат податоците за. 

1) фирмата, односно називот на оргаииз аци Јата 
на здружен труд што ја донела производ,ителската 
спецификациЈ а; 

2) називот на детергентот и неговото трговско 
име, 

3) бројот и датумот на донесувањето на произ-
водктелската спецификација, 

4) бројот и датумот на извештајот за извршено-
то ла,бораториско испитување на дејството на детер-
гентот и за неговите физичко-хемиски особини од 
точка 2 одредба под б) на оваа наредба; 

5) датумот на почетокот на производството на 
детергентот според производителската специфика-
ција 

4 Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр 50-7755/1 
12 мај 1983 година 

Белград 

Директор 
на С О Ј У З Н И О Т завод за 

стандардизациЈ а, 
Вукашин Драгоевиќ, с р 

634. 

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 58 ст. 3 
и член 60 од Законот за стандардизацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 38/7/ и 11/80), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ЗАДОЛЖИТЕЛНО А Т Е С Т И Р А Њ Е М А ЧЕЛИЧ-
НИ ШИШИЊА ЗА ПРОПАН" БУТАН ГАС, СО 

В Е Н Т И Л 

1. На за,должително атестирање подлежат зава-
рени челични шишиња со вентил кои се полнат со 
пропан, бутен и со мешаница на пропан и бутон за 
полнење од 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 и 35 kg, наменети за 
повторно полнење (во понатамошниот текст: шиши-
ња) 

2. Постапката за атестирање на шишињата од 
точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот 
начин' 

1) за производи од домашно производство се ате-
стира типот на производот, со контрола на сообраз-
носта на производот од пазарот и од производството; 

2) за производи од увоз се атестираат сите типо-
ви производи од исто потекло 

Под тип на шише, во смисла на оваа наредба, се 
подразбира шише од исто конструктивно решение, 
со исти мери и со исто' полнење, со соодветен вентил. 

3. На испитување подлежат следните каракте-
ристики на квалитетот на шишињата од точка 1 на 
оваа наредба 

1) формата, мерките, масата и волуменот; 
2) издржливоста на температурни промени, 
3) трајноста на вентилот на шишето; 
4) цврстината' 
5) непропустливост. 

4. Карактеристиките на квалитетот на шиши-
њата од точка 1 на оваа наредба се утврдени, и тоа. 

1) формата, мерите, масата и волуменот — според 
Југословенските стандарди JUS М Z2 510 — Челични 
садови за течни гасови. Заварени челични шишиња 
з-а преп,ан-бутан за полнење од 5 и 10 kg, JUS М Z2 
511 — Челични шишиња за течни гасови. Заварени 
челеч,ни шишиња за пропан-бутан за полнење од 15, 
25 и 35 kg, JUS М Z2 515 — Чслични садови за теч-
ни гасови Заварени челичен шишиња за пороиан-бу-
тан за полнење од 1, 2 и 3 kg; 

2) издржливоста на температурна промени — 
споре,д југословенскиот стандард JUS М С5 390 — 
Вепгили за садови за компримирани гасови Венти-
ли за шишиња за течни гасови пропан-бутан. Тех-
нички прописи за изработка и испорака, 

3) трајноста на вентилот на шишето — според 
југословен,скиот стандард JUS М С5 390 — Вентили 
за садови за компримирани гасови В сити ли за ши-
шиња за течни гасови пропан-бутан Технички про-
писи за изработка и испорака, 

4) цврстината — според југословенскиот стан-
дард JUS М Z2 510 — Челични садови за течни гасо-
ви Заварени челични шишиња за пропан-бутан за 
полнење од 5 и 10 kg, „ 

5) непропустлив о ста — не е дозволено пропуш-
тање под условите за испитување утврдени во точка 
5 под 5) од оваа наредба 

5 Карактер-истиките на квалитетот на шиши-
њата од точ,ка 1 на оваа наредба се испитуваат на 
следниот начин 

1) формата мерките, масата и волуменот — спо-
ред Југословенските стандарди JUS М Z2 510 — Че-
лична садови за течни гасови Заварени челични 
шишиња за пропан-бутан за полнење од 5 и 10 kg, 
JUS М Z2 511 — Челични садови за течни гасови За-
варени челични шишиња за пропан-бутан за полне-
ње од 15, 25, 35 kg, JUS М Z2 515 — Челични садови 
за течни гасови Заварени челични шишиња за про-
пан-бутан за полнење од 1, 2 и 3 kg, 

2) издржливоста на температурни промени (на 
склопот шише-вентил) — според Југословенскиот 
стандард JUS М С5 390 — Вентили за садови за ком-
примирани гасови Вентили за шишиња за течни га-
сови пропан-бутан. Технички прописи за изработка 
и испорака, t. 5 335 и t 5 336, 

3) трајноста на вентилот на шишето — според 
југословенскиот стандард JUS М С5 390 — Вентил и 
за садови за компримирани гасови Вентил и за ши-
шиња за течни гасови пропан-бутан Технички про-
писи за изработка и испорака; 

4) цврстината со притисок на течност со најнис-
ка вредност на испитниот притисок на составниот 
дел, 

5̂  непропустливоста — шишето се полни со не-
утрален гас до највисокиот работен притисок (со пре-
земање на сите мерки за заштита на работниците и 
околината) и се нурнува во када со вода, чија тем-
пература е + 5 0 С до +40оС, најпрвин со затворен 
вентил и без заштитна навртка, а потоа со отворен 
вентил и со заштитна навртка. Во текот на испиту-
вањето во време од 2 минути, во ниеден случаЈ не 
смеат да се појават меурчиња како знак дека шише-
то тече 

6 Извадоците за испитување заради задолжи-
телно атестирање на шишињата од точка 1 на оваа 
наредба зе земаат на следниот начин -

1) за домашни производи — во рамките на секој 
тип шише за испитување на типот се земаат два из-
вадока, а за контрола на сообразноста — еден изва-
док. 

2) за производи од увоз — во рамките на секој 
тип шише од исто потекло за испитување на ти,пот 
се земаат два извадока, а за контрола на сообраз-
носта —- на секои илјада шишиња се зема еден из-
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вадок Ако испораката е помала од илjада шишиња 
за контрола на сообразноста се зема исто така еден 
извадок 

Извадоците ги зема организацијата овластена за 
атестирање За земање извадоци се составува запи-
сник КОЈ содржи податоци за: називот на произво-
дителот односно увозникот, називот на производот, 
бројот на извадоците, ознаките на извадоците, ме-
стото и датумот на земањето извадоци Записникот 
го потпишуваат претставници! на производителот 
односно увозникот и организацијата овластена за 
атестирање 

Организацијата овластена за атестирање е дол-
жна, по извршенето испитување, да му ги врати из-
вадоците на производителот односно увозникот. 

7 Извештајот за испитување на шишињата од 
точка 1 на оваа наредба содржи податоци з,а карак-
теристиките на квалитетот утврдени во точка 4 од 
оваа наредба 

За шишињата што се увезуваат, како податоци 
за испорака се наведуваат називот на производот, ви-
дот и типот на производот, производителот, увоз,ни-
кот од,носно застапникот на странска фирма, потек-
лото, бројот и датумот на фактурата, местото и да-
тумот на втасувањето и количината 

8 За шишињата од точка 1 на оваа наредба, за 
кои со испитување ќе се утврди дека ги исполну-
ваат пропишаните услови, организацијата овласте-
на за атестирање из,дава атест, кон КОЈ се прилага 
извештај за испитување во три примероци, од кои 
едниот примерок му се доставува на подносителот 
на барањето за атестирање другиот на Сојузниот за-
вод за/ стандардизација, а третиот го задржува ор-
ганизацијата овластена за атестирање 

Рокот на важењето на атестот за шишињата од 
точка 1 на оваа на,редба е пет години, ако со кон-
тролно испитување се утврди дека производите се 
сообразни со атестираниот тип 

Се смета дека производот има важечки атест без 
оглед на датумот на продажбата, ако е произведен 
во рокот на важењето на атестот 

9 Шишињата за кои е издаден атест произво-
дителот односно увозникот ги означува со атестен 
знак 

А т е стени от знак се втиснува на местото покрај 
техничките податоци за шишето Изгледот на атест-
ниот знак е утврден со Наредбата за изгледот и упо-
требата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", 
бр 4/79 и 31/81), а големината „В" од точка 4 на таа 
наредба мора да изнесува најмалку 10 mm Под 
атестниот знак се запишуваат две буквени и две 
бројни ознаки Буквените оз,наки се однесуваат на 
групата и под групата Југословенски стандарди на 
кои припаѓаат шишињата (MZ), а бројните ознаки 
претставуваат шифра на организацијата овластена 
за атестирање. 

10 Контрола на сообразноста на челичните ши-
шиња за пропан-бутан гас, со вентил од понатамош-
ното производст,во, со атестираниот тип се врши за 
домашни производи еднаш годишно а за производи 
од увоз — на секои илјада шишиња од исто потекло, 

Како карактеристика на шишињата за контрола 
на сообразноста се испитува непропустливост а 

Карактеристиките од став 2 на оваа точка, мето-
дите на испитувањето и постапката при земањето 
на извадоци се утврдени во точ 4 до 6 на оваа на-
редба 

Ако резултатите од испитувањето се негативни, 
испитувањето се повторува на пет извадоци. Ако и 
при повторното испитување не се добијат позитивни 
резултати, се одзема атестот за дадениот тип про-
извод 

Извештајот за контрола на сообразноста на ши-
шињата од точка 1 на оваа наредба со атестираниот 
тип, се издава на образецот на Сојузниот завод за 
стандардизација, на начинот утврден во точка 7 на 
оваа наредба. 

11 За атестирање на шишињата од точка 1 на 
оваа наредба може да се овласти организација на 
здружен труд која во поглед на опременоста и стру-
чните квалификации на работниците ги исполнува 
следните услови' 

а) располага со долунаведената опрема, и тоа: 
1) прецизна вага, со опсег од О до 100 kg и со 

точност на мерењето од 100 g; 
2) подвижно мерило, со опсег од 0 до 1000 mm, 

со точност на мерењето од 0,2 mm, 
3) комори за греење и ладење, со опсег од —30оС 

до +70ФС, 
4) уред за отворање и затворање со вграден 

бројач и со можност за мерење на крајниот обртен 
момент на затворањето', според JUS М С5 390, 

5) уред за испитување со притисок, 
б) манометар со опсег на мерењето од 0 до 40 

bar, со приклучок (трикрака славина и сл. поради 
можност за поставување контролен монометар) со 
класа на точност 1,6, 

7) уред за остварување на постепен натпритисок 
во шишето, 

8) када за нуркањ,е на шишиња, 
0) располага со работници за работи на атести-

рањето што ги имаат следните стручни квалифика-
ции, и тоа' 

1) висока стручна подготовка — техничка' на-
сока, со најмалку пет години работно искуство на 
работи за испитување од областа на садови под при-
тисок — ако е во прашање работник КОЈ раководи 
со испитувањето, 

2) средна подготовка — техничка струка, ,со на ј -
малку пет години работно искуство на работи за ис-
питувањето од областа на садови под притисок -
ако се1 во прашање работници кои непосредно ги 
изведуваат испитувањата. 

12 Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање и 
контрола на сообразноста на производот со атести-
раниот тип во рок од 30 дена од денот на земањето 
на извадоците за атестирање. 

13 Оваа наредба влегува во сила по истекот ни 
една година од денот на О6Ј авувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр 32-10290/1-83 
22 Јуни 1983 година 

Белград 
Директор 

на С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандардизациЈ а, 

Вукашин Драгоевиќ, с р, 

635. 

Врз основа на член 43 од Законот за основите 
на општествениот систем на информирањето и за 
информациониот систем на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр 68/81), учесниците во работата 
на Советот на општествениот систем на информира-
ње на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, на седницата на Советот од 7 септември 
1983 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТАТА МА СОВЕТОТ МА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕ НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Задачите утврдени со Законот за основите на 

општествениот систем на информирањето и за ин-
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формациониот систем на федерацијата (во натамош-
ниот текст: Законот) Советот на општествениот си-
стем на информирање на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија (во натамошниот тек-
ст. Советот) ги врши на седници 

Член 2 
Согласно со член 41 од Законот, Советот разгле- . 

дува прашања од областа на општествениот систем 
на информирање, а особено прашања што се одне-
суваат на: 

1) следење на состојбата во областа на опште-
ствениот систем на информирање, 

2) уредување на основите на општествениот си-
стем, на информирање и на информациониот систем 
на федерациј ата; 

3) восп-оставување и спроведување општествен 
надзор над остварувањето и функционирањето на 
општествениот систем на информирање, 

4) политика на развојот на информациониот си-
стем на федерацијата и планови и програми за раз-
вој на општествениот систем на информирање, како 
.и на спроведување на таа политика и остварување 
на тие планови и програми, 

- 5) усогдасување на плановите и програмите за 
работа и развој и координација на работата на и н -
формационите служби на информациониот систем 
на федерацијата; 

6) подготвување и усогласување на предлози за 
утврдување на програми на статистичките и дру-
ги истражувања од интерес за нела!^ земја, 

7) рационално и ефикасно, хоризонтално и вер-
тикално поврзување на информационите1 системи на 
субјектите на општествениот систем на информи-
рање, 

8) предлози на прописи за стандардите на опш-
тествениот систем на информирање, 

9) техничко-технолошко единство на општестве-
ниот систем на информирање, 

10) квалитет на податоците и информациите на 
информационите служби односно на информацио-
ните системи во рамките на општествениот систем 
на информирање, 

Советот разгледува и други прашања од обла-
ста на општествениот систем на информирање. 

Член 3 
Секој учесник во работата на Советот има право 

да предложи разгледување на определено прашање 
на седница на Советот. 

' Органите, организациите и заедниците, кои не 
учествуваат во работата на Советот, работните луѓе 
и граѓаните можат, ,преку одделен учесник во ра-
ботата на Советот или непосредно на Советот да 

покренат иницијатива за разгледување на определе-
но прашање на седница на Советот. 

Ако предлагачот предложи определена тема за 
седница на Советот, должен е накратко да ја дефи-
нира темата и да Ја образложи нејзината содржина 

Член 4 
Советот остварува соработка со советите на оп-

штествениот систем на информирање во републики-
те и автономните покраини 

. Член 5 4 

Учесниците во работата на Советот определу-
ваат за свои членови во Советот познавачи од обла-
ста на општествениот систем на информирање, како 
и претставници на научни, културни и други инсти-
туции и организации 

Мандатот на членовите на Советот го определу-
ваат учесниците во работата на Советот Членовите 
на Советот можат да определат свои заменици во 
договор со органот односно организацијата што го 
делегирале делегатот. 

Член в 
Разгледувањето на определени прашања на 

седница на Советот се врши, по правило, врз основа 
на претходни консултации во соодветни органи, 
односно тела на учесниците во работата на Советот, 
а по потреба, се обезбедува претходна стручна или 
научна подготовка. 

Член 7 
Учесниците во работата на Советот, заради под-

готвување седница на Советот и заради вршење, 
на други работи што овозможуваат поуспешна ра-
бота на Советот, остваруваат различни форми на 
соработка со соодветните органи и организации 

Член 8 
Работата на Советот е јавна. 
Советот ја известува на погоден начин јавноста 

за програмата и резултатите од својата работа 
Претставници на печатот и на други средства 

на јавно информирање присуствуваат на седници 
на Советот заради известување на јавноста за рабо-
тата на Советот односно за прашањата што се раз-
гледуваат на седницата. 

Заради навремено запознавање на претставни-
ците на Јавното информирање со прашањата што 
се разгледуваат на седницата на Советот, материја-
лот за седницата му се доставува ,на Сојузниот се-
кретаријат за информации, освен ако не е означен 
како државна тајна, воена Taj на или друг матери-
јал за интерна употреба (строго доверливо и rfp). 

чЧлен 9 
Советот може да реши одделни или сите пра-

шања да ги разгледува па седница без присуство 
на Јавноста, ако тоа го бараат интересите на без-
бедноста или одбраната на земјата или други 
оптшествени интереси 

Член 10 
За прашања што ги разгледувал на седница без 

присуство на Јавноста, Советот може да дава соопш-
тенија за печатот и за други средства за Јавно ин-
формирање. 

( 

II. Програми за работа на Советот 

Член 11 
Заради остварување на своите функции односно 

извршување на задачите за кои е надлежен, Сове-
тот ja утврдува рамковНата програма на својата 
работа (во натамошниот текст' програма за работа). 

При изработката на програмата за работа Со-
ветот поаѓа од предлозите што ги даваат учесниците 
во работата на Советот и од иницијативите што ги 
даваат органите, организациите и заедниците и ра-
ботните' луѓе и граѓаните 

Член 12 
Програмата за работа се утврдува за период 

од една година и за подолг временски период. 
Советот ja утврдува динамиката на остварува-

њето на едногодишната програма за работа односно 
приоритетот на разгледувањето на определени 
прашања. 

' Член 13 
Програмата за работа содржи особено' 
1) прашања што Советот ќе ги разгледува во 

периодот за КОЈ се донесува програма, 
2) носители на стручните работи ,за подготву-

вање на одделни материјали утврдени со програ-
мата за работа, 

3) ориентацкони рокови во кои одделни пра-
шања ќе се- разгледуваат; 
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4) кратко образложение на потребата од раз-
гледување на одделни теми. 

Советот може да разгледува и прашања што 
не се содржани во програмата за работа, а му се 
упатени на Советот во смисла на член 3 од ОВОЈ 
деловник, ако оцени дека е неопходно за тие пра-
шања на седница на Советот да се извршат поши-
роки консултации и да се утврдат заедничките 
определби 

Член 14 
Нацртот на програмата за работа им се доста-

вува на членовите на Советот, на учесниците во 
работата на Советот и на заинтересираните органи 
и организации, заради давање мислења, предлози 
и сугестии 

Врз основа на мислењата, предлозите и сугес-
тиите од став 1 на ОВОЈ член Советот НО утврдува 
предлогот на програмата за работа 

Член 15 
Програмата за работа им се доставува на чле-

новите на Советот, на учесниците во работата на 
Советот и на заинтересираните органи, оргатшзации 
и заедници, како и на Јавните гласила ако тоа го 
реши Советот. 

Ш . Подготвуваше седници на Советот 

Член 16 
Разгледувањето на прашањата на седниците на 

Советот се врши врз основа па претходно подготвен 
и доставен материјал 

Предлагачот односно иницијаторот на разгледу-
вањето на определено прашање на седница на Со-
ветот, може, кога предлага вклучување во ппогра-
мата за работа, да преземе обврска дека ќе обезбеди 
подготвување на потребниот материјал за тоа пра-
шање за седница на Советот или да му предложи 
на Советот КОЈ орган односно организација треба 
да го подготви материјалот 

Претходното подготвување на материјалот треба 
така да се организира што во него, зависно од СВО-
ЈОТ интерес, да можат навремено да се вклучат 
заинтересираните органи и организации во федера-
цијата, републиките и, автономните покраини. 

Член 17 
Кога ќе -оцени дека тоа е целесообразно, Советот 

формира работни тела заради проучување и раз-
гледување на одделни прашања и заради подготву-
вање на материјалите односно мислењата и пред-
лозите за седница на Советот 

Составот на работните тела го утврдува Советот, 
во зависност од природата на работната задача 

Во работното тело на Советот можат да се анга-
жираат претставници на организациите на здружен 
труд, на научни и други институции, органи и ор-
ганизации. 

Со актот за формирање на работнитет тела од 
став 1 на ОВОЈ член се утврдуваат задачите на 
работното тело, начинот на работа, средствата за 
нивна работа и роковите за извршување на за-
дачите 

Член 18 
Материјалот што се подготвува за седница на 

Советот содржи, по правило, основни прашања за 
кои треба да се изврши размена на мислења на 
седница на Советот, краток приказ на состојбата 
или на содржината на поставеното прашање, пред-
лози за соодветни решенија на отворените пра-
шања од начелен карактер со образложение, евен-
туално и во алтернативи, како и приказ на после-
диците што произлегуваат од различните решенија. 

Во подготовката на материјалот за седницата 
на Советот учествуваат соодветните информациони 
служби 

Кон основниот материјал за седницата на Сове-
тот. може да се приложи поширока документација 
(интегрален законски текст, информација, анализа 
и сл) која може да послужи за поцелосно согледу-
вање на односното прашање 

Ако материјалот има обем поголем од 15 стра-
ници, кон материјалот се дава резиме. 

Член 19 
Подготвените материјали за седницата на Со-

ветот им се доставуваат, во договорен број приме-
роци, на членовите на Советот и на учесниците 
во работата на Советот, заради претходни консул-
тации, и тоа 15 дена пред денот определен за одр-
жување на седницата на 'Советот на КОЈ а ТОЈ мате-
ријал ќе се разгледува 

Учесниците во работата на Советот можат пред 
седницата на Советот да достават кратки писмени 
извештаи од седниците на кои претходно се разгле-
дувани определени прашања, заради навремено 
упатување до членовите на Советот и до1 учесниците 
на седницата на Советот 

Кога поради итност е неопходно на седница на 
Советот што побргу да се заземат соодветни ставови 
за некои прашања, материјалот може да биде до-
ставен во рок пократок од рокот од став 1 на 
ОВОЈ член. 

Член 20 
На членовите на Советот, 'освен материјалите' 

за седницата, им се доставуваат и материјали што 
би можеле да бидат од корист за информирање на 
членовите на Советот. 

Член 21 
Предлагачот на материјалот, или телото што 

подготвува -определени материјали за седницата 
на Советот, или претседателот на Советот, кота ќе 
оцени дека тоа е од значење за заштитата на опре-
делен општествен интерес, го утврдуваат соодвет-
ниот вид и степен на неговата доверливост 

Советот може, пред разгледувањето на матери-
јалот од став 1 на ОВОЈ член, повторно да ја раз-
гледа оцената на доверливоста и да за промени. 

Член 22 
Дневниот ред на седницата на Советот на која 

се разгледуваат прашања од програмата за работа 
го предлага претседателот на Советот водејќи 
сметка за задачите и роковите утврдени со програ-
мата за работа Претседателот на Советот го пред-
лага дневниот ред и кога се разгледуваат предлози 
и иницијативи на учесниците во работата на Сове-
тот што не се предвидени со програмата за работа. 

Член 23 
Седницата на Советот Ја свикува претседателот 

на Советот, по сопствена иницијатива или на пред-
лог од еден или повеќе членови на Советот. 

Член 24 
Известувањето за свикување на седница на 

Советот се доставува до членовите на Советот и до 
соодветните републички односно покраински совети, 
како и до други субјекти што ќе ги определи прет-
седателот на Советот 

"^лен 25 
Покана за седницата на Советот и материјалите 

за седницата, се доставуваат до раководителот на 
работното тело на Советот што ги подготвило ма-
теријалите за седницата на Советот и до членовите 
на работното тело. 
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Покана за седницата на Советот, заради учество 
во работата на Советот по определено прашаше, и 
соодветните материјали се доставуваат и до функ-
ционерот КОЈ раководи со сојузен орган на упра-
вата односно со сојузна организација, ако на дневен 
ред се прашања што спаѓаат во делокругот на ор-
ганот односно организацијата со КОЈ а раководи. 

На седницата можат да се повикаат и претстав-
н и ^ ! на научни и стручни организации и заедници 
кои не се учесници во работата на Советот, како 
и ошптесТЕено-политички, научни, стручни и јавни 
работници. 

IY. Седници на Советот и утврдување на мислења 
и предлози ма седницата на Советот 

П 
Член 26 

Советот може да работи ако на седницата при-
суствува мнозинство од членовите на Советот од-
носно на нивните заменици 

Седницата на Советот почнува со утврдување 
на дневниот ред 

Зависно од карактерот на темите што се на 
Дневен ред и од други околности, Советот, на пред-
лог од претседателот на Советот, може пред пре-
минувањето на дневниот ред, да го утврди начинот 
на работа и другите околности од значење за ра-
ционална и ефикасна работа, 
л 

Член 27 
На седниците на Советот се води дискусија за 

сите прашања што се на дневен ред односно се 
даваат мислења, се донесуваат препораки и зазе-
маат ставови и се покренуваат иницијативи 

Мислењата, препораките ставовите и иниција-
тивите Советот ги утврдува со мнозинство на гла-
сови на присутните членови и тие можат да се 
верификуваат на истата седница 

Член 28 
На почетокот на расправата за секоја точка од 

Дневниот ред предлагачот или подносителот на ма-
теријалот може да даде узодни забелешки, односно 
дополнителни образложенија за отворените ш е -
т а њ а од начелен карактер и за предлозите за кои 
е погребно изјаснување на Советот 

, Член 29 
Претседателот на Советот е должен да ги запо-

знае присутните на седницата на Советот со содр-
жината на предлозите и мислењата што, во врска 
со прашањата од дневниот ред на седницата на 
Советот, се доставени во писмена форма пред сед-
ницата на Советот. 

Член 30 
Кога ќе утврди дека нема повеќе говорници по 

определено прашање, претседателот на Советот е 
должен да констатира дали постојат единствени 
мислења и ставови, или дека се изнесени различни 
мислења и ставови. 

Член 31 
За работата на седницата на Советот се води 

записник 
Записникот ги содржи името на претседавачот 

на седницата, имињата на присутните, дневниот ред 
на седницата, имињата на учесниците во дискуси-
јата, 'времето на траењето на^ седницата, како и 
утврдените предлози и мислења на Советот, ако 
Советот не заклучи за тоа Да се подготви посебна 
информациј а 

Членот или заменикот на членот на Советот, 
КОЈ издвоил мислење за определено прашање, може 
да бара тоа мислење да се внесе во записникот, од-
носно информацијата. 

Записникот им се доставува на членовите на 
Советот и на учесниците во работата на Советот 
и се смета како' верификуван доколку во рок од 
седум дена од денот на неговото доставување Н И К О Ј 
не стави забелешка. 

Член 32 
Текот на седницата на Советот, по правило, 

магнетофонски се снима или стенографира 
Магнетофонската снимка односно стенограф-

ските белешки од седницата на Советот, претставу-
ваат составен дел на записникот. 

Магнетофонската снимка, односно стенограф-
ските белешки, се доставуваат до органите и орга-
низациите што учествуваат во работата на Советот, 
како и до работните тела што ќе работат врз реа-
лизација на ставовите на Советот, најдоцна пет 
дена по седницата на Советот. 

Член 33 
Советот може да покрене иницијатива за одр-

жување заеднички седници со соо/дветните^ сојузни 
општествени совети, поаѓајќи од потребата за не-
потполно согледување на прашањата што се пред-
мет на заедничко разгледување 

V. Претседател па Советот 

Член 34 
Претседателот на Советот го избира Советот 

по претходно извршена консултација со надлеж-
ното тело на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
нар-од и Со Комисијата' за именувања на Собранието 
н а С Ф Р Ј 

Иницијатива за избор на претседателот на Со-
ветот може да даде секоЈ учесник во работата на 
Советот. 

Мандатот на претседателот на Советот трае 
четири години. 

Претседателот на Советот има права што, во 
согласност со Законот за личните доходи на фук-
ционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за ^ надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ и со Општестве-
ниот договор за основите и мерилата за усогласу-
вање ша личните доходи и другите примања на 
функционерите во федерацијата, ќе ги утврди 
Советот 

Член 35 
Претседателот на Советот' 
1) свикува седница на Советот; 
2) предлага дневен ред на седницата на Со-

ветот , 
3) претседава на седницата на Советот, 
4) се грижи за остварување па програмата за 

работа, 
5) се грижи за спроведувањето на заклучоците 

па Советот; 
6) остварува претходни консултации со подно-

сителите на УБОДНИ излагања за теми што се пред-
мет на разгледување на седницата на Советот, 

7) се грижи за остварување на принципот на 
Јавност на работата на Советот 

Претседателот на Советот врши и други задачи 
и работи што ќе му ги довери Советот 

Во случаЈ на спреченост на претседателот на 
Советот во текот на кратко време, работите на 
претседателот на Советот ги врши членот што ќе го 
определи Советот. 

Член 36 
Претседателот на Советот може да реши за 

одделни седници на Советот да се повикуваат прет-
ставници на соодветните С О Ј У З Н И органи, органи" 
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задин и заедници, раководителите на соодветните 
работни тела на Советот или други заинтересирани 
лица, во зависност од прашањата што се на дневен 
ред на седницата на Советот. 

Член 37 
Претседателот на Советот го известува Советот 

за одделни претставки на работни луѓе и граѓани 
упатени до Советот односно до претседателот на 
Советот, а кои содржат начелни прашања од об-
ласта на општествениот систем на информирање. 

VI. Вршење на стручните работи за потребите на 
Советот и на неговите работни тела 

Члин 38 
Советот има секретар 
Секретарот на Советот го именува Советот од 

редот на стручните работници од областа на опште-
ствениот систем на информирање, при претходно 
прибавено мислење од Комисијата за именувања на 
собранието на СФРЈ 

Член 39 
Секретарот на Советот' 
1) му помага на поетседателот на Советот во 

организирањето на работата и остварувањето на 
програмата за работа и на заклучоците на Советот, 
и учествува ЕО неговата работа, 

2) ја следи и организира работата на работните 
тела на Советот и може да учествува во нивната 
работа; 

3) го организира вршењето на стручните и на 
другите работи од член 40 на ОВОЈ деловник, 

4) се грижи за спроведувањето на овој де-
ловник, 

5) врши и други работи по заклучок на Советот. 

Член 40 
Стучните и другите работи за потребите на 

Советот и на работните тела на Советот ги вршат 
Стручната служба на Генералниот секретаријат на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и Стручната служба на 
Сојузниот секретаријат за информации 

Стручната служба на Генералниот секретаријат 
на СОЈУЗНИОТ извршен совет и Стручната служба 
на Сојузниот секретаријат за информации вршат 
определени аналитички, стручни и други работи, 
а особено во врска со 

1) подготвувањето на програмата за работа на 
Советот, 

2) подготвувањето на седницата на Советот; 
3) организирањето на седниците на работните 

тела на Советот и учествувањето на стручни работ-
ници во работата на работните тела на Советот 

4) обработката на материјали од седниците на 
Советот и на работните тела на Советот (записници, 
информации, резимеа, белешки и сл) во согласност 
со заклучок на Советот. 

V5I. Завршна одредба 

Член 41 
ОВОЈ деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр 501-359/7 
15 септември 1983 година 

Белград 

Претседател на Советот, 
Лојзе Скок, с. р 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА TAP. БР. 8 И 13 
ОД ЧЛЕН 18 ПА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ РЕПУБ-
ЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
НАДОМЕСТИ ЗА УСЛУГИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ 
ГРАЃАНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ВР-
ШАТ ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Агенцијата за економска пропаганда „Екс-
чортпроект", од Љубљана, поведе постапка за оце-
нување на уставноста на тар бр 8 и 13 од член 18 на 
Законот за измени и дополненија на Законот за по-
себниот републички ДЈанок на промет на производи 
и надомести за услуги за начинот на КОЈ граѓаните 
и приватните правни лица вршат пресметка и пла-
ќање на данокот на промет на производи и услуги 
(„Урадни лист СРС", бр 39/81). 

Во предлогот се наведува дека со оспорените од-
редби предлагачот се става во нерамноправна поло-
жба на единствениот југословенски пазар со слични 
организации на здружен труд кои не се должни да 
плаќаат посебен данок, што не е во согласност со чл. 
251 и 254 од Уставот на СФРЈ. 

2 Со оспорените одредби е пропишана обврска 
за плаќање на посебен републички данок на надоме-
сти за посреднички, агенциски и комисиони услуги 
во износ од 5%, како и за надомести и давање пред-
мети во закуп и подзакуп во износ од 10%. 

3 Со Уставот на СФРЈ, во член 264 став 2, е ут-
врдено дека со солзен закон се востановуваат видо-
вите на приходи што се остваруваат со оданочување 
на производите и услугите, кои се во промет на це-
лата територија на СФРЈ, и се утврдуваат начинот 
и височината на тоа оданочување, освен за произво-
дите и услугите за кои начинот и височината на ода-
ночувањето, врз основа на сојузен закон, ги утврду-
ваат други општествено-политички заедници со За -
конот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр 33/72, 55/72, 
20/73, 30/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 
3/81, 23/82 и 15/33) во член 1 е утврдено дека одано-
чувањето на производи и услуги во прометот може 
да биде основно, кое се врши по пат на основен да-
нок на промет според одредбите од ОВОЈ закон, и по-
себно кое се врши по пат на посебен данок на про-
мет според одредбите од ОВОЈ закон, законот на ре-
публиката и автономната покраина и според одлука 
на општината Во наведениот закон се утврдени ус-
лугите на кои не може да се пропише обврската за 
плаќање посебен данок, но меѓу нив не се утврдени 
и услугите пропишани во оспорените одредби. 

Пропишувањето на обврската за плаќање посе-
бен данок на надомести за посреднички, агенциски 
и комисиони услуги, како и за надомести за давање 
предмети во закуп и подзакуп, по оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, е согласно со Уставот на 
СФРЈ кој не ја ограничува можноста со закон на 
републиката и автономната покраина, во согласност 
со нивната законска политика, да се пропише обвр-
ската за плаќање на ТОЈ данок 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловни-
кот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 13 Јул,и 1983 година, донесе едногласно 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Агенцијата за економска 

пропаганда ,,Експортпроект'', од Љубљана, да се ут-
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врди дека одредбите на тар бр 8 и 13 од член 18 на 
Законот за измени и дополненија на Законот за по-
себниот републички данок на промет на производи 
и надомести за услуги и за начинот на КОЈ граѓани-
те и приватните правни лица вршат пресметка и 
плаќање на данокот на промет на производи и ус-
луги не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на, Југославија ја донесе оваа од-
лука во состав' претседател на Судот Воислав Ракиќ, 
и судиите. Рамадан Враниќи, Милосав Стиовиќ 
Славко Кухар, Јаким Спировски, д-р Васил Грив-
чев, Иван Франко, Душан Штрбац, д-р Стана Гу-
киќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, 
Божидар Булатовиќ и д-р Јосиф ТраЈКовиќ. 

У-бр 10/83 
13 Јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Воислав Ракиќ, с р. 

У К А 3 И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

Пето к, 7 октомври 1983 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

I 

Се отповикува 
Бранко Коматина од должноста из.вонреден и 

ополномоштен амабасадор на Соц,ијалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Соци-
јалистичка Република Албанија 

II 
Се назначува 
Милан Георгиевмќ, амбасадор во С О Ј У З Н И О Т сек-

ретаријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-( 
ративна Република Југославија во Народна СоциЈа-' 
лиса инка Република Албанија. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА КАМОУЧИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ДЕМОКРАТСКА КАММУЧИЈА 

I 
Се отповикува 
Михајло Ломпар од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Демократска 
КампучиЈ а 

II 
Се назначува 
Исмет Реџиќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Кралството ТаЈланд, за извонреден 
и ополномоштен амабасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југослав^ а во Демократска 
Кампу ЧИЈ а со седиште во Ванкок. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши ОВОЈ указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр 16 
9 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпил,ак, с. р. 

III 
С О Ј У З Н И О Т секретаријат за надворешни работи 

ќе го изврши ОВОЈ указ 

IV 
ОВОЈ указ влегува во сила веднаш 

У бр 17 
9 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

н а С Ф Р Ј . 
Мика Шпиљакз с. р 

Н А З Н А Ч У В А Њ А И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 во врска со член 

415 ст 3 и 4 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за С О Ј У З Н И О Т извршен совет и 
соЈузн/те органи на управата („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр 23/78 и 21/82) С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на гене-
ралниот секретар на С О Ј У З Н И О Т извршен совет Ми-
лош Жужа, со 30 септември 1983 година, заради за-
минување на друга должност. 

С п. п. бр 990 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с р. 
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Брз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(,Службен лист на С Ф Р Ј ' , бр 23/78 и 21/82), С О Ј У З -
НИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ МА АМБАСАДОР ВО СОЈУ-
ЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојуз-
ниот секретаријат за на,дворешни работи Месуд Ве-
снику, заради заминување на друга должност 

С п п бр 1035 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с р 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
ну злиот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува ' 

Р Е III Е И И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕР-

ГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија Јанез Томинец, поради истекот на време-
то на кое е поставен 

Именуваниот се става на располагање во сми-
сла на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Со-јузниот извршен совет 

^ и сојузните органи на управата. 

С п п бр 1036 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с р. 

Врз основа на член 244 став 1 од- Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ ' 1
 , 

Се назначува Јован Вељковиќ, досегашен по-
мошник на генералниот директор на С О Ј У З Н И О Т за-

вод за општествено планирање, за помошник на 
генералниот директор на ТОЈ завод. 

С п п, бр 1037 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет . 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет, и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК МА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР' НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се назначува д-р Милован Миќовиќ, досегашен 
советник на генералниот директор на Сојузниот за-
вод за општествено планирање, за советник на ге-
нералниот директор на ТОЈ завод 

С п^п бр 1038 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 стар 
1 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за С О Ј У З Н И О Т извршен совет и сојузните 
органи на управата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
23/78 и 21/82), Сојузниот извршен, совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Р А З Р Е Ш У В А Њ Е Н А П О М О Ш Н И К Н А Д И Р Е -

К Т О Р О Т Н А С О Ј У З Н И О Т Х И Д Р О М Е Т Е О Р О Л О Ш -

К И З А В О Д 
m 

Се разрешува од должноста помо-шник на ди-
ректорот на Сојузниот хидром ет е Оро лш ки завод Ми-
лан Гавриќ, со 31 октомври 1983 год,ина, заради за-
минување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос 
на 31 декември 1983 година 

С п п бр 1040 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

622 Закон за супер гаранција за обврските на 
Југобанка — Здружена банка Белград, 
како на гарант по заемот што го одобри 
Европската инвестициона банка за делум-
но финансирање на III фаза од изградба-
та на 380 kV преносен систем на Југосла-
вија — — — — — - — — — -

623. Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ за 
спроведувањето на политиката на цените 
во 1983 година — — - — — — — 

624 Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на' СФРЈ за 
снабденоста на единствениот југословен-
ски пазар — — — — — — — — 

625 Одлука за потврдување на Завршната 
сметка и на Извештајот за работењето на 
Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни 
покраини за 1982 година 

626 Одлука за прифаќање на Општествениот 
договор за финансирање на 36. светско 
првенство во пинг-лонг, што е одржано 
1981 година во Нови Сад — -

627. Одлука за избор на судија на Уставниот 
суд на Југославија — — — — — — 

628 Одлука за разрешување и избор на су-
дија-поротник на Сојузниот суд — (— 

1477 

- - - 1480 

- 1481 

Страна 

Страна 629. Одлука за условите под KOPI лицата од 
член 79 на Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство можат 
да држат девизи во странств,о — — — 1482 

630 Одлука за измена за Одлуката за произ-
водителската продажна цена за пченка од 
родот на 1983 година — — — — — 1482 

631. Правилник за квалитетот на^житата, мел-
ничките и пекарските производи, тестени-
ните и брзо смрзнатите теста — — — 1482 

632 Наредба за задолжително донесување на 
производителска спецификација за детер-
генти за машинско и рачно перење на 
предмети од текстил — — — — — 1499 

633 Наредба за пакување и декларирање на 
детергенти во форма на прашок за пере-

1479 ње на предмети од текстил — — — 1499 
634. Наредба за задолжително атестирање на 

челични шишиња за пропан-бутан гас, 
со вентил — — — — — — — — 1500 

635. Деловник ,за работата на Советот на опш-
тествениот систем на информирање на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — 1501 

Одлука за оцена на Уставноста 'на тар бр 8 и 
13 од член 18 на Законот за измени и до-
полненија на Законот за посебниот репуб-

, лички данок на промет на производи и 
надомести за услуги и за начинот на КОЈ 
граѓаните и приватните правни лица вр-
шат пресметка и плаќање на данокот на 

1 4 8 1 промет на производи и услуги — — — 1505 
, Укази - - - - - - - - - - 1506 

1481 Назначување и разрешување — — — — 1506 


