
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски односно 
на хрватскосрпски, словенечки и ма-
кедонски јазик. - Огласи според та-
рифата. - Жиро-сметка кај Народната 
банка за претплата и посебни изданија 

101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 5 јуни 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 22 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 60.— дин. - Прет-
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
L Пошт. фах 226.— Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Слу. 
жба за претплата 51-732 и Проданиќ 

служба 51-671. 

319. 
Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 

и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југо-
словенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот секре-
таријат за здравство и социјална политика, со Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство 
и со Сојузниот секретаријат за индустрија, Сојуз-
ниот секретаријат за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ 
НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИ-
ТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШО-
КОТ ЗА ПЕЦИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, 

ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 

I: ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат на јнужните 
услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат кафето и сурогатите на кафе , чајот, 
зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, 
п р а ш о к о т ' з а пециво, прашокот за пудинг, диетет-
ските производи и адитивите (во понатамошниот 
текст: прехранбените продукти), како и на јнужните 
услови за обезбедување и запазување на квалите-
тот и хигиенската исправност на прехранбените 
продукти. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и прометот на 
прехранбените продукти. 

Член 2 
За оние прехранбени продукти за кои со овој 

правилник не се пропишани условите на квалитетот 
и условите за обезбедување и запазување на ква -
литетот и хигиенската исправност, согласно в а ж а т 
условите пропишани со овој ,правилник за сродни 
прехранбени продукти. . . . 

За прехранбените продукти од ставот 1 на овој 
член производителните стопански организации се 
должни да донесат производителна спецификација 
пред почетокот на произведувањето на тие прехран-
бени продукти. 

Производителните стопански организации се 
должни да донесат производителни спецификации 
и за оние прехранбени продукти за кои е тоа со 
овој правилник изречно предвидено. 

Член 3 
Бактериолошките норми за одделни прехран-

бени продукти (дозволен број на одделни видови 
бацили во определена количина -на прехранбени 
продукти) се определува,ат со посебни прописи. 

Член 4 
'Ако за одделни прехранбени продукти со овој 

правилник не е пропишано поинаку, прехранбените 
продукти што ги пушта производителот BIO промет 
во оригинално пакување мораат на обвивката, садот 
или етикетата да имаат декларација на еден од 
јазиците на народите на Југославија^ 

Декларацијата содржи: 
1) назив на прехранбениот продукт и негово тр-

говско име ако го има прехранбениот продукт; 
2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) датум на производството, ако е̂  тоа за пре-

хранбениот продукт определено со овој правилник; 
4) нето-количина (тежина, зафатнина) на пре-

хранбениот продукт; 
5) податоците за бојосувањето на прехранбе-

ниот продукт, ако прехранбениот продукт е бојосан 
со природна или вештачка боја или со смесови на 
боја; 

6) податоци за конзервирањето и за хемискиот 
назив и за употребената количина на средства за 
конзервирање, ако прехранбениот продукт е конзер-
виран со хемиски средства; 

7) вид и количина на материите од биолошка 
вредност додадени на прехранбениот продукт заради 
збогатување на неговиот состав; 

8) основни состојки на прехранбениот продукт 
и количина на тие состојки изразена во мерни еди-
ници или во проценти во однос на нето-количината 
на прехранбениот продукт, ако е тоа определено 
со овој правилник за прехранбениот продукт; г 

' 9) број и датум на регистрацијата, ако е задол-
жителна регистрација за прехранбениот продукт 
според важечките прописи за здравствениот надзор 
над прехранбените продукти; 

10) рок на употребата на прехранбениот про-
дукт и други податоци од интерес за потрошува-
чите, ако е тоа определено со овој правилник за 
прехранбениот продукт. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, ј а -
сна и четлива. 

Текстот на декларацијата што се однесува на 
бојосувањето и конзервирањето на' прехранбен,иот 
продукт (на пример'! ,.Бојосано со вештачка бота", 
"Конзервирано со сорбинска киселина" и др,) мора 
да биде непосредно под називот на прехранбениот 
продукт. Големината и типот на буквите на Toi текст 
мораат да бидат исти како на другиот текст на де-
кларацијата , освен на текстот на називот на пре-
хранбениот продукт и производителот. 

Член 5 
^ Ако прехранбениот продукт не го пакува про-

изводителот, декларацијата мора да содржи покрај 
податоците од членот 4 став 2 на овој правилник 
и назив и седиште на оној што го пакувал прехран-
бениот продукт, како и датум на пакувањето. 

Член 6 
Ако нето-тежината на прехранбениот продукт 

што се пушта во промет во оригинално пакување 
не ја надминува тежината што е за одделни пре-
хранбени продукти определена со овој правилник, 
декларацијата мора да содржи само: назив на пре-
хранбениот продукт, назив (име) и седиште на про-
изводителот односно на стопанската организација 
што го пакувала прехранбениот продукт и нето-
тежина на прехранбениот продукт. 

Член 7 
Прехранбениот продукт што не се пушта во 

промет во оригинално пакување, мера да има де-
к л а р а ц и ј а само кога е тоа предвидено со овој пра-

вилник, 

/ 



Страна 454 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 5 јуни 1963 

Член 8 
Производителска спецификација мора да со-

држи : 
1) назив на прехранбениот продукт и негово 

трговско име ако го има прехранбениот продукт; 
2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) нето-количина (тежина, зафатнина) на пре-

хранбениот продукт, ако прехранбениот продукт се 
пушта во промет во оригинално пакување; 

4) основни состојки на прехранбениот продукт 
и количина на тие состојки изразена во мерни еди-
ници или во проценти во однос на нето-количината 
на прехранбениот продукт, а ако прехранбениот 
продукт се произведува и пушта во промет во по-
веќе квалитети — и основните состојки посебно за 
секој квалитет; 

5) состав на прехранбениот продукт добиен со 
хемиска анализа; 

6) кус опис на технолошката постапка, за про-
изведување на прехра-нбениот продукт. 

Член 9 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

е забрането бојосување, заблажување и ароматизи-
рани на прехранбените продукти со вештачки сред-
ства, конзервирање на прехранбените продукти со 
хемиски средства и со зр-ачење на јонизирачки или 
ултравиолетни зраци, како и додавање на прехран-
бените продукти други хемиски средства. 

Член 10' 
Одредбите од оедј правилник се применуваат 

и на увезените прехр-анбени продукти, како и на 
прехранбените продукти наменети за извоз, ако за 
одделни прехранбени продукти со посебни прописи 
не е определено поинаку. ^ 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој 
член, одредбите на овој правилник нема да се при-
менуваат на прехранбените продукти -наменети за 
извоз ако прописите на земјата увозници или оби-
чаите на странскиот пазар бараат отстапув-ање од 
условите на квалитетот пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 11 
Прехранбените продукти смеат да се транспор-

тираат само со превозни средства што обезбедуваат 
запазување на нивниот квалитет и хигиенска 
исправност. 

Член 12 t 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

неговите одредби' се задолжителни за сите стопан-
ски организации, другите правни липа и граѓани, 
што произведуваат и пуштаат во промет прехран-
бени продукти. 

II. КАФЕ И СУРОГАТИ НА КАФЕ 
1. Кафе 
Член 13 

К а ф е може да се пушта во промет како сурово 
кафе, пржено кафе, пржено-мелено к а ф е и како 
екстракт на кафе. 

Сурово кафе 
Член 14 

Сурово кафе се пушта во промет под трговското 
име што го има одделен вид к а ф е според реонот 
на производството односно земјата на производ-
ството и според особините карактеристични за од-
делен вид кафе во поглед на формата, големината 
и бојата на зрното, вкусот и аромата на напивката 
од кафе и др. (Rio, Santos, Plantation, Harrar , Me-
dellin excelso, Robnsta, Gvatemala и др.). 

Според квалитетот, сурово к а ф е се пушта во 
промет под ознаката: „екстра прима кафе", "„прима 
кафе", „подобар тип кафе" и „обичен тип кафе". 

Член 15 
Сурово к а ф е што се пушта во промет мора да 

ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода и 5,5% 
пепел; 

2) да не содржи повеќе од 10% отпадочни при-
меси (искршени зрна помали од половина, расипани, 
оштетени или од инсекти нагризени зрна, црни 
зрна и др.); 

3) да не содржи повеќе од 1% туѓи примеси (ка-
фени лушпи, исушени месести делови на плод, дрв-
чиња, каменчиња, парчиња на земја и др.); 

4) да не е загадено со инсекти; 
5) да не е хаварирано (со вода оштетено) во 

толкава мера да дава напивка со непријатен вкус 
или миризба, како и да не содржи примеси на 
вакво кафе. 

Покрај условите од ставот 1 на овој член, суро-
вото кафе што се пушта во промет мора да ги 
исполнува и условите пропишани за одделни ква-
литети на кафе (член 16). 

По исклучок од одредбата на ставот 1 точка 2 
на овој член. бразилско к а ф е може да содржи до 
15% отпадочни примеси. 

Член 16 
Со ознаката „екстра прима к а ф е " може да се 

пушта во промет сурово к а ф е чии зрна се од исто-
виден изглед и боја и кое во мостра од 300 грама 
нема повеќе од 15 негативни бодови, со тоа што во 
таа мостра да нема повеќе од 5 црни зрна. 

Са ознаката „прима кафе" може да се пушта во 
промет сурово к а ф е чии зрна се ск^ро со истовиден 
изглед и боја и кое во мостра од 300 грама нема 
повеќе од 30 негативни бо,дови, со тоа што во таа 
мостра да нема повеќе од 10 црни зрна. 

Со ознаката „подобар тип кафе" може да се 
пушта во промет сурово к а ф е чии зрна се со сличен 
изглед и 6oia и кое во мостра од 300 грама нема 
повеќе од 60 негативни бодови, со тоа што во таа 
мостоа да нема повеќе од 15 црни зрна. 

Со ознаката „обичен тип кафе" може да се пу-
шта во промет сурово к а ф е кое во мостра од 300 
грама нема -повеќе од 120 негативни бодови, со тоа 
што во таа мостра да нема повеќе од, 20 црни зрна. 

Член 17 
Бројот на негативните бодови на сурово к а ф е 

во мостра од 300 грама зрна сурово к а ф е се утвр-
дува со методата на бодување, и тоа на следниов 
начин: 

Негативни 
бодови 

1 расипано зрно 2 
1 црно зрно 1 
2 полуцрни зрна 1 
2 зрна во семена лушпа односно 

цел плод 1 
5 бели сунѓерести зрна 1 
5 искршени зрна 1 
3 празни лушпи 1 

10 со жижок нагризеки или црвосан^ 
зрна 1 

5 суви "и лесни зрна 1 
5 неузреани (зелени) зрна 1 
5 недостатно израстени зрна, неофор-

мени зрна или со други слични 
мани 1 

1 деветта лушпа 1 
2 или 3 помали лушпи ' 1 
1 големо дрвце (околу 3 cm должина) 2 
1 средно дрвце (ОКОЛУ 1 cm должина) 1 
2 или 3 помали дрвчиња (околу 1/2 

cm должина) 1 
каменчиња тешки до 1,25 грама 1 
каменчиња тешки до 2,5 грама 2 

Член 18 
Ако сурово к а ф е не се пушта во промет на мало 

во оригинално пакување, за пакување на к а ф е во 
количини до 0.50 килограми мооа да се употреби ма-
теријал што не е потежок од 50 грама сметајќи 
на 1 т ? . 
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Член 19 
Ако сурово кафе се пушта во промет во ориги-

нално пакување, на декларацијата мора да биде 
означен и видот и квалитетот на кафето. 

Податоците за видот и квалитетот на кафето 
мораат да бидат видно означени и на суровото кафе 
што е изложено на продажба. 

За оригинално пакување на, сурово кафе во 
нето-тежина до 50 грама важи одредбата од членот 
6 на овој правилник. 

Пржено кафе 
Член 20 

Пржено к а ф е се пушта во промет под името и 
со ознаката што важи за одделни видови и квали-
тети на сурово кафе (член 14). 

Пржено кафе што се пушта во промет мора да 
ги исполнува следниве услови: 

1) да не содржи повеќе од 5% вода, 6% пепел 
и 0,5% туѓи примеси; 

2) да не содржи повеќе од 2% препржени (јаѓ-
ленисани) зрна; 

3) да содржи најмалку 95% сува материја; 
4) да содржи најмалку 36% материи раствор" 

ливи во вода (екстракт); 
5) да не е мувлосано, кисело, со непријатна ми-

ризба и вкус и да не дава блутникава напивка или 
со непријатен вкус и миризба. 

Член 21 
Пржено кафе може да се глазира со шеќер, 

скробов шуруп и со восок нешкодливи за здравјето 
на луѓето, со тоа што количината на средствата за 
глазирано да не смее да изнесува повеќе од 0,25% 
од тежината на кафето. 

Член 22 
Пржено кафе може да се пушта во промет на 

мало само во оригинално пакување, и тоа во херме-
тички затворена амбалажа. За оригинално пакува-
ње на пржено кафе во нето-тежина од 50 грама 
важи одредбата на членот 6 од овој правилник. 

Член 23 
Декларацијата за пржено кафе, покрај озна-

ката на видот на кафето, мора да содржи и податок 
за квалитетот на суровото кафе што е употребено 
за пржење и датумот на пржењето. 

Член 24 
Со ознака „кафе без кофеин" може да се пушта 

во промет само пржено кафе кое не содржи повеќе 
од ОД% кофеин. 

Кафе без кофеин не смее да содржи ниту во 
траги средства за екстракција на кофеинот, како 
ниту други туѓи примеси што потекуваат од постап-
ката за преработување на кафето. 

За кафе без кофеин во поглед на квалитетот 
важат условите пропишани со овој правилн,ик за 
пржено кафе, освен што ова кафе може да содржи 
најмалку 20% материи растворливи во вода. 

Кафе без кофеин може да се пушта во промет 
само во оригинално пакување. 

Декларацијата за кафе без кофеин мора да ги 
содржи сите податоци што се пропишани за пржено 
кафе (член 23), како и ознаката ,,кафе без кофеин" 
и податок за количината на кофеинот изразен во 
проценти. 

Член 25 
Под називот „мешаница на кафе" може да се 

пушта во промет мешаница на кафе добиена од на ј -
многу четири разни видови пржено к а ф е без ни-
какви други додатоци. 

Ако мешаницата на кафе содржи најмалку 601% 
определен вид кафе, таква мешаница може да се 
пушта во промет под името на тој вид к а ф е (на 
пример: „мешаница Сантос"). 

Мешаница на кафе може да се пушта во про-
мет само во оригинално пакување. За оригинално 
пакување на мешаница на к а ф е во нето-тежина до 

50 грама в а ж и одредбата од членот 6 на овој пра-
вилник. 

Декларацијата за мешаница на к а ф е мора да 
содржи и податок изразен во проценти за количи-
ната на одделен вид к а ф е од кои мешаницата на 
к а ф е се состои. Големината и типот на буквите на 
ознаката „мешаница" мораат да бидат исти како 
и" к а ј текстот на називот односно на трговското име 
на кафето. 

Стопанските организации што пуштаат во про-
мет мешаница на к а ф е се должни во посебна книга 
да водат евиденција за подготвување на таа меша-
ница на кафе. 

Член 26 
Одредбите на чл. 20 и 22 до 25 на овој правил-

ник важат и за пржено мелено кафе. 

Екстракт на кафе 
Член 27 

Екстракт на кафе е производ добиен со екстрак-
ција на пржено кафе со вода. 

За производство на екстракт на кафе може да 
се употреби само пржено к а ф е кое во поглед на 
квалитетот им одговара на условите од членот 20 
на овој правилник, како и искршени зрна на кафе 
што ги задржале органолептичките особини на 
кафето. 

На екстракт на кафе не смеат да му се додаваат 
примеси кои би можеле да влијаат врз вкусот, ми-
ризбата или бојата на напивката приготвена од ек-
стракт на кафе. 

По исклучок од одредбата на ставот 3 на овој 
член, на екстракт на кафе можат да му се додадат 
јаглени хидрати растворливи во вода кои поволно 
влијаат врз чувањето на вкусот, миризбата и бојата 
на напивката и не ги менуваат, и тоа најмногу до 
50% од содржината на сувата материја на екс-
тр актот. 

Екстракт на к а ф е може да се меша со шеќер 
во таков однос да добива мешаницата по топењето 
нормално заблажен раствор. 

Член 28 
Екстракт на кафе без кофеин не смее да содр-

ж и повеќе од 0,4% кофеин во сува материја на ек-
стракт. 

Член 29 
Екстракт на кафе може да се пушта во промет 

само во оригинално пакување. За оригинално паку-
вање на екстракт на к а ф е во нето-тежина до 25 
грама важи одредбата од членот 6 на овој пра-
вилник. 

Декларацијата за екстракт на к а ф е мора да со-
држи и датум на производството, рок на употребата 
ако пакувањето не е херметички затворено, како и 
упатство за подготвувањето на напивката од екс-
т р а к т и . 

Ако на екстракт на кафе му се додадени јаг-
лени хидрати, декларацијата мора да содржи и по-
даток за количината и видот на тие додатоци. 

Ако екстракт на кафе е мешан со шеќер, де-
кларацијата мооа да содржи и податок за односот 
на шеќерот и кафениот екстракт. 

Декларацијата за екстракт на к а ф е без кодеин 
мора да содржи и податок за количината на кофе-
инот изразен во проценти. 

Сурогати на кафе 
Член 30 

Сурогати на к а ф е (кавсспна), во смисла на овој 
правилник, се пржени плодови, пржени делови на 
билки или пржени разни шеќери, кои варени или 
потопени во вода даваат нагошки употребливи како 
додаток на к а ф е или како замена на кафе. 

Како основни суровини за производство на су-
рогати на к а ф е можат да се употребат: јачмен, 'рж, 
пченица, јачменов блаж и блаж од друго жито, коре-
ња од цикорија, смокви, рокчиња, наут PI други 
плодови богати со скроб или шеќер. 
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Како помошни суровини за производство на 
сурогати на кафе можат да се употребат: ^ е к с т р а -
хирани режанци од шеќерна репка, желад, грашок, 
сушено овошје, граор ,и сирак, и тоа најмногу до 
20% од вкупната количина на употребените суро-
вини. 

На сурогатите на к а ф е можат да им се додатат: 
пржен шеќер, скробов шуруп и скробов шеќер, ме-
ласа со најмалку 50% шеќер, растителни масла за 
јадење, кофеин до 0.2% и кафе до 25%. 

Сурогатите на кафе можат да се ароматизираат 
со природни или вештачки ароми на кафе. 

Член 31 
Како сурогат на кафе под назив „блажена ка -

вовина", без други поблиски ознаки, може да се 
пушта во промет само пржен јачменов блаж во 
зрно. Блажена кавовина произведена од други ви-
дови извикнато жито може да се пушта во промет 
само под назив кој содржи и поблиска ознака на 
видот на суровината од која е произведена кавови-
ната (на пример: 'ржана блажена кавовина и сл.). 

Суровините од кои се произведуваат блажени 
кавовини мораат да содржат најмалку 70% изник-
н а т ! зрна со никулец развиен најмалку до полови-
ната од должината на зрното. 

Член 32 
Како сурогат на . кафе под назив „цикорија" 

може да се пушта во промет само каровина произ-
ведена исклучително од цикориини корења. 

' Член 33 
Сурогатите на кафе што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следниве услови: 
1) да се во светло кафеава до темно кафеава 

боја, а напивката подготвена со нивно вадење или 
топење во вода мора да има вкус и миризба карак-
теристична за кавовината; 

2) да содржат вода, пепел и песок најмногу до: 
Вид на сурогат на кафе Вола% Пепел% Песок% 
Сурогати од жито 10 4 1 
Сурогати од изникнато 

жито 12 4 1 
Сурогати од Лишено 

овошје 15 6 1 
Цикорија 15 8 2,5 
Сурогати од наут или 

грашок 10 6 1 
Сурогати од желад 10 6 1 

3) сурогатите на кафе произведени од И З Н И К -
нато жито да содржат најмалку 35% екстракт раст-
ворлив во вода без додаден шеќер, а другите 
сурогати — најмалку 40% од тој екстракт; 

4) да не се препржени односно јагленисани; 
5) да не даваат напивка кисела, блутникава или 

со непријатен вкус и миризба; 
6) да не се произведени од: заразени суровини, 

од суровини што содржат отровни препарати, од 
суровини што не се во. технолошки можна мера 
исчистени од какол -и минерални примеси, како и 
безвредни суровини (превремена комина или трон, 
екстрахиран,и режанци од шеќерна репка и сл.); 

7) да не се произведени со употреба на мине-
рални масла. 

Член 34 
Сурогатите на кафе можат да се пуштаат во 

промет во сомелена или несомелена состојба; и тоа 
само во оригинално пакување. За оригиналното па-
кување на сурогати на кафе во нето тежина до 100 
грама важи одредбата од членот 6 на овој пра-
вилник. 

Декларацијата за суровата на кафе мора да го 
содржи видно истак,нат називот „кавовина", „замена 
на кафе" или „додаток на кафе", како и податок за 
содржината на екстрактот изразен во проценти. 

Ако на сурогатот на к а ф е му се додадени ко-
феин и кафе, декларацијата мора да содржи и по-
даток за количината на тие додатоци. 

Ако сурогатот на Kacbe е ароматизиран со при-
родни или вештачки ароми на кафе, декларација-

та мора да содржи и ознака „ароматизиран со при-
родна арома на Kacbe" или „ароматизиран со веш- 4 

танка арома на кафе". 
Член 35 

Екстрактите на суро-гати на к а ф е се производи 
добиени со екстракција на сурогати на кафе. 

За производство на екстракт на сурогати на 
касће можат да , се употребат само сурогатите на 
Kacbe произведени од суровините од членот 30 на 
овој правилник. 

Како екстракт на сурогати на к а ф е се смета и 
екстрактот добиен од цикорија или блажена ка-
вовина. 

Член 36 
Одредбите од членот 27 ст. 3, 4 и 5, на членот 

30 став 5 и членот 34 на овој правилник важат и за 
екстоактите на сурогати на кафе. 

На екстракт на сурогат на к а ф е може да му се 
додаде и до 0,6% кофеин, со тоа што колич,ината 
на додадениот кофеин да биде означена во декла-
рацијата. 

Член 37 
Екстракт на бело кафе е производ добиен од 

кафе, цикорија и млеко, а екстрактот на сурогат 
за бело кафе е производ добиен од сурогат на ка -
фе, блажена кавовина и млеко. 

Суровините од кои се произведуваат екстрактот 
на бело кафе и екстрактот на сурогат за бело к а ф е 
мораат да им одговараат на условите за квалитетот 
пропи.шани за тие суровини. 

Член 38 
Одредбите од членот 27 ст. 3, 4 и 5, на членот 

30 став 5 и членот 34 од овој правилник важат' и за 
екстрактот на бело кафе. 

III. ЧАЈ 
1. Чај 

Член 39 
Под називот ча ј без никаква друга о-знака или 

со поблиска ознака на земјата на производството 
(кинески, руски, јава, индиски, цејлонски и сл.) мо-
жат да се пуштаат во промет само лисје и листови 
пупки од чај ова грмушка (Thea sinensis L), а ги ис-
полнува следниве услови:4 

1) да содржи најмалку 25% екстракт растворлив 
во вода (црн чај) односно најмалку 26% екстракт 
растворлив во вода (зелен чај); 

2) да не содржи повеќе од 12% вода; 
3) да не содржи повеќе од 7% пепел, со тоа што 

најмалку половината од тој пепел да мора да се 
топи во вода; 

4) да содржи најмалку 1% теин; 
5) да не содржи повеќе од 30% петелки и ча -

јови гранчиња, со тоа што при утврдувањето на 
количината на петелките и гранчињата да не се 
земаат предвид листовните жилички (со остатоци 
на лиска или без остатоци на лиска); 

6) да не содржи расипано или мувлосано лисје, 
чајов прав или чајови отпадоци залепени со лепливи 
материи или формирани на друг начин; 

7) да не содржи туѓи примеси од растително 
или друго потекло и материи додадени заради зго-
лемување на тежината; 

8) да не е екстрахиран; 
9) да не му е изменет изгледот со бојосување или 

на доуг начин; 
10) да не содржи ни најмалка количина чајов 

прав и чајови отпадоци; 
11) да ги исполнува условите пропишани за 

определениот квалитет на чајот (член 40). 

Член 40 
Според квалитетот, чајот се пушта во промет 

со ознаката: „I квалитет" или „II квалитет". 
Чајот I квалитет не смее да содржи повеќе од 

1'5% одвоени петел ки и ча ј ОБИ гранчиња. 
Чајот II квалитет не смее да содржи повеќе од 

30% одвоени петелки и ча јови гранчиња. 
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Чајот што содржи повеќе од 30% одвоени пе-
тел ки и чадови гранчиња се смета како чајов прав 
или чајов отпадок. 

Член 41 
Чајот што е добиен со мешаница на разни ви-

дови и квалитети чаеви, може да се пушта во про-
мет само под називот: „мешаница на чај". 

Чајот што се добива со посебна постапка од 
'делови на лисје, може да се пушта во промет само 
под називот „кршен чај". 

Чајовиот прав и чајовите отпадоци што наста-
нуваат при обработката на чај, можат да се пуштаат 
во промет само под назив „чајов прав" или „чајови 
отпадоци". 

Член 42 
Декларацијата за ча ј мора да го содржи и во-

обичаеното трговско име на чајот (^flower orange 
pekoes, ^orange pekoes, ^pekoes, ^broken orange pekoes 
и др.) и ознаката на квалитетот, а декларацијата 
за мешаница на ча ј — и податок за количината на 
одделни видови и квалитети на чај од кои е на-
правена мешаницата. 

Чајот што се пушта во промет во оригинално 
пак.увале мора да биде пакуван во двојни перга-
мински вреќички, или во обвивки од воштена хар-
тија или од алуминиумски листови каширани со 
пергамин, или во херметички затворени лименки, 
или во опрема од друг год ен материјал. 

Чајот во оригинално пакување може да се пу-
шта во промет само во нето-тежина од 10, 25, 50, 
100, 200, 250 или 1000 грама. За оригинално пакува-
ње на чај во нето тежина до 25 грама важи одред-
бата од членот 6 на овој правилник. 

Ако на оригиналното пакување на чајот нето-
тежината е означена во' мерни единици на стран-
ска земја (унца, фунта и сл.), нето-тежината мора 
да се означи и во мерните единици што важат во 
Југославија. 

Член 43 
Чајот пакуван во сандаци што се однатре об-

ложени со оловен лим, по отворањето мора да се 
препакува така тито помеѓу оловниот лим и чајот 
да се стави хартија или сличен материјал кој не 
пропушта влага за да се попречи непосреден допир 
на чајот со оловото. 

Член 44 
Екстракт на ча ј може да се пушта во промет 

само во ориги.нално пакување, со тоа што во де-
кларацијата за екстрактот на чајот да мора да биде 
означен рокот на употребата, ако екстрактот на ча-
јот не е пакуван во херметички затворена амбалажа 
и упатството за употреба. 

За оригиналното пакување на екстракт на ча ј 
во ,нето тежина до 25 грама важи одредбата од 
членот 6 на овој правилник. 

2. Домашен ч а ј 

Член 45 
Под називот „домашен ча ј" можат да се пуштаат 

во промет растителни суровини подготвени на во-
обичаен начин од кои со варење или со парење се 
добива напивка слична на чај. 

Домашен ча ј може да се подготови од суво ово-
шје, шипинки, зеленчук, од лисје на капинка, ја-
готка и малина, од други годни растенија (шарпла-
нински чај, Sideritiis soardica и сл.) или од мешаница 
на овие суровини. 

Мешаници на разни видови домашни чаеви 
можат да се пуштат во промет само под називот 
„мешаница на домашен чај", со тоа што деклара-
цијата мора да содржи и податок за количината на 
секој вид чај во мешаницата, изразен во проценти. 

Домашен ча ј и мешаница на домашен ч а ј мо-
раат во по-глед на чистотата да им одговараат на 
условите предвидени со Југословенската фармако-
пеја. 

Член 46 
Домашен ча ј може да се пушта во промет само 

во оригинално пакување. 
Домашен ча ј не смее да се пакува или означува 

на начинот кој би овозможиш во прометот да се за-
мени со чај. Ознаката „чај" може да се употреби 
само во стилизација од која јасно се гледа видот на 
производот (на пример: чај од ш илински). 

IV. ЗАЧИНИ, СИНАП, НАТРИУМ-ГЛУТАМИНАТ, 
АРОМИ И СОЛ 

1. Зачини 
Член 47 

Зачини, во смисла на овој правилник, се про-
изводи од растително потекло со специјален состав, 
миризба и вкус, кои им се додаваат на прехранбе-
ните производи и на пијалоците заради подобру-
вање на нивната миризба и вкус или заради по-
добра сварливост. 

Член 48 
Зачините што се пуштаат во промет мораат да 

ги исполнуваат следниве услови: 

Ѓумбир (Zingiber officinalo Roscoe) 
И ѓ и р о т (Acorus calamus L) 

Цимет (Cinnamomum oeylanicum 
Neec) 
Мајоран (Origanum major an L) 
Чубар (Satureia hortensis L) 
Тимијан (Thyrnus vulgaris L) 
Ловор (Laurus nobiles L) 
Каранфилче-клинче (Fugenda cairy-
ophyllata Thumb) 
Шафран (Crocus sativus Le) 
В адилија (Vanilla planifolia Andr.) 
Вапила (Vanilla Tahiti) 
Пипер бел (Piper albus L) 
Пипер црн (Piper nigrum L) 
Пимент-најквирц (Pimenta officia-
nalis Berg) 
Ким (С arum carvi L) 
Морач-коморач (Foeniculum vul-
gare Mill) 
Анис (Pimpinella ani^um L) 
Ѕвездест анис (Illicium verum 
Hooh) 
Кориандер (Coriandrum sativum L) 
Мускат оревче (Myristica f ragrans 
Houtt) 
Синап црн (Brassiica nigra L) 
Синап бел (Sinapis alba L) 
Магдонос (лист) Petiroseldnum hor-
tense Hoffman 
Миродија-копар (Anethum grafeo-
lerxs L) 

,Кумин (Cominum cymmum L) 
Исиот (Curcuma zedoariae Rose) 
Естрагон (Artemisia dracunculus L) 
Кадрамом (Elletaria cardamomum 
Wh) 
Ж а л ф и ј а (Salvia asfficinalis L) 
Деспик (Lavandula spica L) 
Рузмарин (Rosmarmus offioiana-
Ms L) 

7,0 3,0 1,5 
7,0 3,0 2,0 

6,0 2,0 1,5 
17,0 5,0 1,0 
12,0 1,0 
8,0 2,0 1,0 
6,0 1,0 1,0 

8,0 1,0 12,0 
8,0 ' 1,5 
7,0 0,5 
7,0 0,5 
3,0 1.0 1,5 
7,0 2,0 2,0 

6,0 1,0 1 0 
8,0 2,0 2,0 

10,0 30 3,0 
9,0 3,0 2,0 

5,0 1,0 5 0 
7,0 2,0 0,5 

4,5 0,5 6.0 
6,0 1,0 0.4 
6,0 1,0 0,4 

9,0 3,0 0,5 

8,0 2,0 1,0 
8,0 2,0 1,0 
8,0 5,0 1,0 
9,0 3,0 0,3 

6,0 2,0 2,0 
12,0 3,0 1,3 
8,0 2,0 0,6 

7,0 2,0 1,2 
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1 2 3 4 

Босилек (Ocimum Basalicum L) 12,0 2,0 0,4 
Куркума (Corcuma longa 1) 9,0 5,0 3,0 
Лук во прав (Allium sativum L.) - 8,0 1,0 ОД 
Кромид сушен или во прав (Allium 

7,0 1,0 од сера L) 7,0 1,0 од 
Нане (list) Mentha piperita L) 12,0 2,0 1,0 

Одделни зачини мораат да ги исполнуваат и 
следниве услови: 

1) цимет во прав мора да содржи најмалку 1% 
етерично масло; 

2) мајоран не смее да содржи повеќе од 10% 
делови на стебленца и петелки; 

3) тимијан во прав мора да содржи најмалку 
0,5% етерично масло; 

4) каранфилче-клинче не смее да содржи повеќе 
од 7% рачки; 

5) ванилија мора да содржи најмалку 2% ва-
нилин, а може да содржи најмногу 35% вода; 

6) ванила мора да содржи најмалку 1% ва-
ни лин. а може да содржи најмногу 45% вода; 

7) црн пипер не смее да содржи поведе од 13% 
шупливи зрна и петелки. 

Член 49 
Покрај условите пропишани во членот4 48 на 

овој правилник, зачините мораат да ги исполнуваат 
и следниве услови: 

1) да не се екстрахирани или да не содржат 
примеси ^на екстрахирани зачини или нивни от-
падоци; 

2) да не содржат туѓи примеси; 
3) да не им се додавани средства заради зголе-

мување на тежината. 

Член 50 
Е забрането да се произведуваат и да се пу-

штаат во промет сурогат^ на природни зачини. 

Член 51 
Мешаница на два или повеќе зачини може да 

се пушта во промет само ако е произведена според 
производителската спецификација. 1 -г 

Член 52 
Како ванила-шеќер може да се пушта во про-

мет мешаница на шеќер и ванила во прав, со тоа 
што таа мешаница да мора да содржи најмалку 
10% ванил а во прав, 

Како ванилин-шеќер може да се пушта во 
промет мешаница на шеќер со ванилин, со тоа што 
таа мешаница да мора да содржи најмалку 1% ва-
нилин. Наместо ванилин може да се употреби со-
одветна количиња етил-ванилин. 

Е забрането да се пушта во промет мешаница 
на ванила-шеќер со ванилин-шеќер, како и мешаг 
ница на ванилин-шеќер добиена од ванилин и 
етил-ванилин. 

Член 53 
Зачините во мелена состојба и меша,ниците на-

зачини можат да се пуштаат во промет на мало 
само во оригинално пакување, и тоа во затворени 
кесичиња од материјал кој не пропушта влага и 
гасови или во друга амбалажа годна за запазу-
вање на особините на зачините. 

Декларацијата за мешаницата на зачини мора 
да содржи и податоци за количината на одделни 
зачини во мешаницата, како и упатство за упо-
требата на мешаницата. 

2. Синап 

Член 54 
Под називот „синап" може да се пушта во про-

мет мешаница на фино мелени семенки на бел или 
црн синап (Brassica nigra L Sinapis alba L) со вода, 
оцет или вино. 

Во производството на синап можат да се упо-
требат кујнска сол и соодветни зачини, а заради 
конзервирање на синапот може да се употреби и 
до 0,1% сорбинска киселина. 

Во производството на синап е забрането да се 
употребуваат синтетички етерични масла. 

Член 55 
Синапот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следниве услови: 
1) да не содржи повеќе од 78% вода, 15% кујн-

ска сол во однос на сувата материја, 9% пепел во 
однос на сувата материја во која не е засметана 
кујнска сол, и 0,1% песок; 

2) да има изглед, миризба и вкус карактери-
стични за синап; 

3) да е со мазивна конзинетенција, хомогена и 
без грутчиња. 

3. Натриум-глутаминат 

Член 56 
Натриум-глутаминат може да се употребува за-

ради подобрување на вкусот на месести јадења и 
јадења од зеленчук, концентрати за супа, умакци 
и други јадења и прехранбени производи само ако 
е хемиски чист и без никакви туѓи примеси, и тоа 
во количините што се пропишани или вообичаени 
за одделен вид јадења односно прехранбени про-
изводи. 

Декларацијата за прехранбениот продукт за чие 
подготвување е употребен натриум-глутаминат мора 
да содржи и податок за употребената количина на 
натриум-глутаминат. 

4. Ароми 

Член 57 
Ароми (природни и вештачки) можат да се упо-

требат заради подобрување на миразбата и вкусот 
на прехранбените продукти и на пијачките само 
кога е дозволена со пропис ароматизацијата. 

Член 58 
Природни ароми се концентрати на материи 

што даваат миризба вкус, а се добиени со со-
одветна постапка исклучиво од природни нешкод-
ливи суровини. Другите ароми се сметаат за ве-
штачки. 

За производство на вештачки ароми произво-
дителските стопански организации се д о л а н и да 
донесат' производители спецификациј а. 

Е забрането мешање на природни и вештачки 
ароми. 

Член 59 
Во производството на природни и- вештачки 

ароми е забранета употребата на: 
1) агарицинска киселина (agaricin); 
2) нитробензол; 
3) Stipites dulcamarae; 
4) Herbapulegii; 
5) Lignum quassiae; 
6) Cortex quiliaiae; 
7) Herba tana се ti; 
8) Herba ru tae ; 
9) Lignum sassafras; 
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10) Rhizoma polypodia; 
11) Oleum betulae empyreumatticum; 
12) Oleum amygdalae amarae, кое содржи сло-

бодна или врзана цијаводородна киселина; 
13) Oleum juniperi empyreumaticum. 

Член 60 
Ароми можат да се пуштаат во промет само во 

оригинално пакување. 
Декларацијата за арома мора да ја содржи и 

ознаката „природна . арома" односно „вештачка 
арома". 

5. Кујнска сол 

Член 61 
Под називот „кујнска сол" може да се пушта 

во промет смес кој се состои од натриум хлорид 
и магнезиумови и други соли, а наменета е за про-
изводство односно подготвување на прехранбени 
производи и јадења. 

Според начинот на производството кујнската 
сол е: 

1) варена сол — добиена со испарување на со-
лена вода; 

2) камена сол — добиена со преработка на 
солна руда; 

3) морска сол — добиена со испарување на 
морска вода. 

Член 62 
Кујнската сол што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следниве услови: 
1) да содржи најмалку 95% чист натриум 

хлорид; 
2) да не содржи повеќе од 6% вода; 
3) да не содржи, туѓи примеси што можат да 

се забележат со голо ^око; 
4) да е без миризба и во бела боја, со тоа што 

да може да има незначително забележлива нијанса 
на друга боја; 

5) 5%-ниот воден раствор' на солта да е бистар 
или едвај забележително матен, наполно солен и 
без горчливост, а со додавање на неколку капки 
солна киселина тој раствор ако е матен да ста-
нува бистар; 

6) 20%-ниот воден раствор на солта на лакмус, 
по правило, да е неутрален; 

. 7) да е јодирана со 104 mg калиум јодит на 
еден килограм сол или со соодветна количина на-
триум ј оди д, така што во еден килограм да не 
содржи помалку од 5 mg или повеќе од 15 mg јод 
(сметано како калиум јодид); 

8) делчињата ка ј варена и камена сол да се со 
таква големина да може најмалку 80% сол да мине 
низ сито што има дупчиња во големина од 1,3 mm 
во квадрат, а ка ј морската сол — најмалку 90% 
сол да може да мине низ сито што има дупчиња 
во големина од 3 mm во квадрат. 

Член 63 
Под називот ,,фина со-л" може да се пушта во 

промет ситно кристализирана или ситно мелена 
кујнска сол со потполно бела боја. 

Фината сол што се пушта во промет мора да 
ги исполнува условите од членот 62 на овој правил-
ни-к, со тоа што да не содржи повеќе од 0,5% 
вода и најмалку 90% делчиња на солта да минуваат 
низ сито што има дупчиња во големина од 0,3 mm 
во квадрат. 

Член 64 
Кујнската ^ сол се пушта BIO промет во чисти 

исправни' вреќи. 
Фината сол се пушта во промет во исправни 

картонски кутии во кои солта е запакувана во ке-
сичиња од хартија или друг годен материјал. 

Во просториите во кои е сместена солта, релатив-
ната влажност на воздухот не смее да биде поголема 
од 85%^ 

Декларацијата за сол мора да содржи и пода-
ток за видот на солта (член 61 став 2) и датум на 
извршеното јодирана на солта. 

6. Сол за саламурење 

Член 65 
Под називот „сол за саламурење" може да се 

пушта во промет хомоген омес на кујнска сол и 
шалитра, со тоа што тој смес да може да содржи 
најмногу 3% натриумов или калиумов нитрат (сме-
тано како NaNOs или KNO3). 

Под називот „нитратна сол за саламурење" мо-
ж е да се пушта во промет хомоген смес на кујнска 
сол и натриумов нитрат, кој мора да содржи 0,5% 
до 0,6% натриумов нитрит (сметано како NaN02). 

Под називот „нитритна сол за саламурење со 
I1% шалитра" може да се пушта во промет хомоген 
смес на кујнска сол и натриумов нитрат, кој мора 
да содржи 0,5% до 0,6% натриумов нитрат (сметано 
како NaNOo) и 0,9% до 1,2% шалитра (сметано како 
NOs или KNOs). 

Солта за саламурење од ст. 1, 2 и 3 на овој 
член може, по потреба, да содржи и до 5% шеќер, 
како и потребна количина на соодветни зачини. 

Член 66 : 

Солта за саламурење, нитритната сол за саламу-
рење односно нитритната сол за саламурење со 
1 % шалитра мора пред пуштањето во промет да 
биде сомелена во ситен прав а потоа потполно и 
добро измешана таќо што да сочинува хомогена 
мешаница. 

Член 67 
Нитритна сол за саламуре:ње односно нитритна 

сол за саламурење со 1% шалитра можат да про-
изведуваат само претпријатија што располагаат со 
соодветни стручни кадри, - простории, уреди и оп-
рема потребна за добивање на хомоген смес. 

Производителот на нитритна сол за саламурење 
односно нитритна сол за саламурење со 1% шалитра 
е должен да води посебна евиденција за произве-
дената количина на тие видови сол и најмалку 
секои седум дена да ги испитува по пат на хемиски 
анализи произведените количини на тие соли заради 
проверување на хомогената на смесот. 

Од магацинот на погон за преработка на месо 
може да се издаде само онаа количина нитритна 
сол за саламурење и нитритна сол за саламурење 
со 1% шалитра што е потребна за непосредна упо-
треба за една шаржа односно за еден работен ден. 

Член 68 
Нитритна сол за саламурење односно нитриТна 

сол з,а саламурење со 1% шалитра може да се пу-
шта во промет само во оригинално пакување, и тоа 
во цврста и добро затворена амбалажа. 

Декларацијата за солта од ставот 1 на овој член 
мора да содржи и ознаки: „внимание-отров" и „да 
се држи на суво место", како и ознаки за составот 
на солта и упатство за употреба и чува-ње на солта. 

Одредбата на ставот 2 од овој член важи и за 
сол за саламурење со тоа што декларацијата за 
сол за саламурење не мора да ја содржи ознаката 
„внимание-отров". 

Член 69 
Натриумовиот нитрит наменет за производство 

на нитритна сол за саламурење и нитпитна сол за 
саламурење со 1% шалитра мора да се чува и до-
зира во посебна просторија во која не смеат да се 
држат други прехранбени продукти и во која е 
дозволен пристап само на лица што се занимаваат 
со производство на тие соли. 

Член 70 
Натриумовиот нитрит може да им се продава 

само на претпријатија за производство на нитритна 
сол за саламурење к нитритна сол за саламурење 
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со 1% шалитра, и тоа во оригинално пакување во 
цврста и добро затворана амбалажа. 

Декларацијата за натриумов нитрит мора да 
содржи и податок за количината на активната суп-
станца на нитритот и натпис ,,отров" напишан со 
големи букви со вообичаен знак кој претставува 
мртовечка глава. 

Претпријатијата што се занимаваат со промет 
на натриумов нитрит се должни да вод-ат евиден-
ција за продадените количини на овој производ со 
податоци за името и седиштето на купувачот. 

V. Концентрати за супа 

Член 71 
Концентрати за супа се производи во цврста, 

полуцврста или течна состојба што служат за под-
готвување на супа, а содржат месо односно екстракт 
на месо (концентрат за супа од месо) или зеленчук, 
печурки односно нивни производи (концентрат за 
супа од зеленчук и концентрат за супа од печурки), 
како и други состојки дозволени со овој правилник 
(член 72). 

Член 72 
Во производството на концентрати за супа мо-

жат да се употребат: 
1) месо односно екстракти на месо што се упо-

требуваат за човечка исхрана; 
2) маст и масло од растително и животинско 

потекло и коскена маст; 
3) млеко и производи од млеко, пекарски ква-

сец односно екстракт на квасец, јајца и производи 
од јајца; 

4) риба и производи од риба; 
5) зеленчук, печурки, производи од зеленчук и 

печурки; 
6) зачини и ароми; 
7) натриумов глутаминат, лецитин и хидроли-

зати на белковини; 
8) кујнска сол, киселини за јадење (лимонска, 

винска, оцетна и др.), шеќери, карамелирани ше-
ќери и вино. 

На концентратите ,за супа не смее да им се до-
дава креатинин, скроб, желатин, пептин, средства 
за згуснување, конзерванси и'бои. 

Член 73 
Концентратите за супа од месо што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнуваат следниве 
услови: 

1) да содржат во однос на сувата материја на ј -
малку 0,25% креатини што потекуваат од месо од-
носно екстракти на месо и најмалку 1,3% азот кој 
потекува од белковини; 

2) да не содржат повеќе од 45% кујнска сол; 
3) да не "содржат повеќе од 10% натриум глу-

таминат; 
4) да не содржат повеќе од 10% вода; 
5) да не содржат количина на антиоксиданси 

поголема од онаа што ја содржат маснотиите упо-
требени за производство на концентрати; 

6) да имаат миризба, вкус и изглед карактери-
стични за супата по која го носи името концен-
т р а т т; 

7) од вкупната количина на употребениот екс-
тракт на месо најмалку 2/3 да отпаѓа на видот на 
месото по кој го носи името концентратот; 

8) од вкупната количина на маста најмалку 1/5 
да отпаѓа на маста по која го носи името концен-
т р а т и . 

Член 74 
Концентратите за супа што се пуштаат во про-

мет со ознаката на определен вид зеленчук или пе-
чурки мораат да ги исполнуваат следниве услови: 

1) од вкупната количина на концентратите н а ј -
малку 2/3 да отпаѓа на определениот вод зеленчук 

иди печурки, односно на производите од зеленчук 
или печурки по кои го носи името концентратот; 

2) да не содржат повеќе од 45% кујнска сол; 
3) да не содржат повеќе од 10% натриум глута-

минат; 
4) да не содржат повеќе од 10% вода; 
5) да не содржат количина на антиоксиданси 

постол ема од онаа што ја содржат маснотиите упо-
требен^ за производство на концентратите; 

6) да имаат вкус, миризба и изглед карактери-
стични за супата по која го- носи името концен-
тратот. 

Член 75 
Концентратот за супа што е дополнет со разни 

додатоци (тестенини и сл.) треба да е со таков со-
став една чинија супа (200 до 250 ml) приготвена 
од тој концентрат да мора да содржи најмалку 15 
грама сува материја, а може да содржи најмногу 
10% кујнска сол. 

Член 76 
Концентратите за супа можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. 
Декларацијата за концентратите за супа мора 

да содржи и податок изразен во процент за коли-
чината на основните состојки во однос на нето-
тежината на прехранбениот пpoдvкт, датум на про-
изводството, рок на употребата, број на чиниите на 
супа што можат да се подготват, како и упатство 
за начинот на употребата. 

За оригинално пакување на концентратите за 
супа во нето-тежина до 25 грама важи одредбата 
на членот 6 од овој пг^вилник. 

VI. ПЕКАРСКИ КВАСЕЦ 

Член 77 
Пекарски квасец, во смисла на овој правилник, 

е . производ кој се состои од живи клетки на 
Sacharomyces servisiae а е наменет за растење на 
тесто. 

Член 78 
Пекарски квасец може да се пушта во промет 

само во оригинално пакување, и тоа во парчиња во 
тежина до половина килограм запакувани во пер-
гаментна ^хартија, пергамин-хартија или друг годен 
материјал (оформува^! пекарски квасец). 

Оригинално пакување не е задолжително ако 
пекарскиот квасец им се продава непосредно на по-
трошувачите во количини до 100 грама нето тежина. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, пекарскиот квасец наменет за потребите на 
големите потрошувачи (пекари и др.) може да се 
пушта во промет во дрвени или алуминиумски са-
дови ил,и во друга годна амбалажа (пресуван пекар-
ски квасец). 

Пресуван пекарски квасен се оформува во пар-
чиња со додавање на потребна количина вода и 
масло за јадење. 

Член 79 
Пекарскиот квасец што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следниве услови: 
1) да е со светложолтикава до еивкава боја 

изедначена по целата површина на пресекот; 
2) да е со хомогена компетенција ; 
3) лесно да се крши и да не се размачкува; 
4) да има миризба и вкус карактеристични за! 

пекарски квасец; 
5) оформуваниот квасец да не содржи повеќе 

од 75% вода и да содржи онолку масло за јадење 
колку што е нужно за самото оформување, а пое-
суваниот квасец да не содржи повеќе од 70% вола; 

6) оформуваниот квасец во парчиња од поло-
вина килограм да ги задржува своите П Р В О Б И Т Н И 
особини, и тоа на температура од 19̂  до 2101Т н а -
малку 10 дена, а во термостат на температура од 
350Ц на јмалку 5 дена; 
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7) времето на растењето на тестото во термостат 
на температура од 350Ц да не е подолго од 70 ми-
нути за првото растење односно 125 минути за пр-
вото, второто и третото растење. 

Член 80 
Декларацијата за пекарски квасец мора да со-

држи и податоци за датумот на производството и 
рокот на употребата. 

VII. ПРАШОК ЗА ПЕЦИВО И ПРАШОК ЗА 
ПУДИНГ 

1. Прашок за пециво 
Член 81 

Прашок за пециво, во смисла на овој правил-
ник, е производ кој се употребува за растење на 
тесто односно за зголемување на зафатнината на 
тестото со ослободување "на гасови, а се состои од смес 
на амониумбикарбонат или натриумбикарбонат со 
нешкодливи киселини и нивни кисели соли (винска 
киселина, лимонска киселина, кисел фосфат, би-
фосфат и кисел тартарат). 

Во производството на прашок за пециво може 
како разредувач да се употреби само скроб. 

Средствата што се употребуваат за производ-
ство на прашок за пециво мораат во поглед на ква-
литетот и чистотата да ги исполнуваат условите 
предвидени со Југословенската фармакопеја. 

Член 82 
Прашок за пециво може да се пушта во промет 

само во оригинално пакување, и тоа во обвивка од 
год ен материјал кој не пропушта влага и не влијае 
неповолно врз составот и дејството на прашокот, 
односно врз особините на јадењата што се подгот-
вуваат со употреба на тој прашок. 

Член 83 
Декларацијата за прашок за пециво мора да со-

држи и податок за датумот на производството, како 
и податок за која количина на брашно може да се 
употреби декларираната количина на прашокот, 
сметајќи на секој килограм брашно да мораат да се 
развијат четири грама активен СОг што одговара на 
2000 ml СОѕ мерено на 00Ц и при нормален притисок. 

За оригиналното пакување на прашок за пециво 
во нето-тежина до 10 грама важи одредбата на чле-
нот 6 од овој правилник. 

Количината на прашок за пециво предвидена во 
декларацијата за еден килограм брашно не смее да 
содржи над 1,5 грама вишок на натриум-бикарбонат. 

2. Прашок за пудинг 
Член 84 

Прашок за пудинг, во смисла на овој правилник, 
е производ добиен со месење на скроб и соодветни 
други состојки како што се: млеко.во прав (пудинг 
со млеко), ја јца во прав (пудинг со јајца), какао-
прав (пудинг со какао), Чоколада (пудинг со чоко-
лада), овошје (пудинг со соодветен вид овошје), ва-
нила (пудинг со ванила), ванилин (пудинг со вани-
лин) итн. 

За производство на прашок за пудинг може да 
се употреби пченичен, пченкарен или оризов скроб. 
Компирот скроб може да се употреби само ако со 
специјална обработка е направен годел за таа цел. 

Прашок за пудинг може да се ароматизира со 
природни ароми и да се бојосува со бои за прехран-
бените продукти. 

Член 85 
Покрај прашокот за пудинг од членот 84 на 

овој правилник може да се.,произведува и пушта во 
промет и прашок за пудинг добиен со мешање на 
скроб и шеќер, ароматизиран со вештачки ароми 
(на пример: прашок за пудинг со вештачка арома 
на малина, прашок за пудинг со вештачка арома на 
јагода и сл.). 

Член 86 
Заради подобро за јакување на готовиот пудинг, 

на прашокот за пудинг можат да му се додадат по-
мали количини на пектин, желатин, алгинат или 
агар-агар, со тоа што овие додатоци - да мораат да 
бидат без примеси што би можеле неповолно да 
влијаат врз квалитетот на пудингот и да ги испол-
нуваат условите предвидени со Југословенската 
фармакопеја. 

Член 87 
Прашокот за пудинг што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следниве услови: 
1) да е со прашникава структура и без грут-

чиња; 
2) да има миризба и вкус карактеристични за 

одделен вид прашок за пудинг; 
3) да не содржи туѓи примеси; 
4) да ги исполнува посебните услови пропишани 

за одделен вид прашок за пудинг. 

Член 88 
Прашок за пудинг може да се пушта во промет 

само во оригинално пакување, и тоа во пакување 
од го ден материјал кој не влијае неповолно врз 
особините на прашокот и врз готовиот пудинг. 

Декларацијата за прашокот за пудинг мора да 
содржи и податоци за датумот на производството 
и за количината на пудингот што може да се под-
г о т в и од едно пакување, како и упатство за начи-
нот на подготвувањето на пудингот. За пудинг со 
млеко и пудинг со ја јиа декларацијата мора да со-
држи и рок на употребата. 

Декларацијата ,за прашок за пудинг од членот 
85 на овој правилник мора во називот на произво-
дот да содржи и податок за видот на употребената 
вештачка арома (на пример: прашок за пудинг со 
вештачка арома на малина и сл.). 

За оригиналното пакување на прашок за пудинг 
во нето-тежина до 25 грама важи одредбата од чле-
нот 6-на овој правилник. 

Член 89 
Прашокот за пудинг со млеко мора да содржи 

најмалку 100/о млеко во прав. 
Член 90 

Прашокот за пудинг со ја јца мора во еден ки-
лограм да ја содржи најмалку онаа количина ја јца 
во прав што И одговара на количината од 500 грама 
пресни кокошкини ј а ј ц а без лушпа. 

Член 91 
Прашокот за пудинг со какао односно прашок 

за пудинг со чоколада мора да содржи најмалку 
10% какао-прав односно 20% чоколада во прав.^ 

Прашокот за пудинг со какао-прав не с м е е л а 
биде деклариран како ^прашок за пудинг со чоко-
лада". 

Член 92 
Прашокот за пудинг со овошје мора да содржи 

најмалку 150/о сува материја , од определен вид 
овошје. 

Прашокот за пудинг што се пушта во промет со 
ознаката: „Тути-фрути" мора да содржи најмалку 
15% сува материја мешаница на разни видови 
овошје. 

Заради подобрување на вкусот и аромата, на 
прашокот за пудинг со овошје можат да му се до-
даваат и природни ароми или концентрати на 
овошје. 

Прашокот за пудинг кој не содржи овошни со-
стојки или кој е ароматизиран со вештачки ароми 
на овошје не смее да биде деклариран како „пра-
шок за пудинг со природна арома". 

Член 93 
Прашокот за пудинг со вани л а мора да ја содр-

ж и он-аа количина на Вапила во прав која на гото-
виот пудинг ќе му даде јасно изразена миризба на 
ванила. 
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Прашокот за пудинг ароматизиран со ванилин 
или со етилванилин не смее да биде деклариран 
како „прашок за пудинг со ванила". 

VIII. ДИЕТЕТСКИ ПРОИЗВОДИ 
Член 94 

Диететски производи во смисла на овој правила 
ник, се производи кои содржат определени хран-
ливи состојки со чија употреба може да се дополни 
исхраната на одделни категории луѓе односно кои 
можат поволно да влијаат врз текот на лекувањето 
на одделни болести. 

Член 95 
Според основните состојки, диететските произ-

' води се: 
1) диететски производи врз базата на белковини, 

- јаглени хидрати и масти; 
2) диететски производи врз базата на витамини; 
3) диететски производи врз базата на минерални 

соли, вклучувајќи ги и олигоелементите. 

Член 96 
Конзервирањето на диететските производи се 

врши само со физикална постапка, а бојосувањето 
и подобрувањето на вкусот, миризбата и конзистен-
цијата на овие производи може да се врши само 
под условите и на начинот пропишан за соодвет-
ните сродни производи. 

Член 97 
За производство на диететските производи про-

изводителските стопански организации се должни 
да донесат производителска спецификација. 

Член '98 
Диететските производи можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. 
Декларацијата за диететските производи мора 

да содржи и податоци за датумот на произ-водството, 
рокот на употребата и основните состојки, како и 
упатство за употребата. ; 

Член 99 
Одредбите од чл. 98 до 103 на овој правилник не 

се однесуваат на диететските производи кои според 
важечките прописи се сметаат како лекови. 

IX. АДИТИВИ 
Член 100 

Адитиви се туѓи материи што им се додаваат на 
прехранбените производи заради продолжување на 
нивното траење односно заради одржување на био-

, логиката вредност, подобар изглед, вкус и миризба 
и полесна технолошка постапка при производството. 

Адитиви, во смисла на овој правилник, се сред-
ства за конзервирање, бои за бојосување на пре-
хранбени производи, вештачки средства за забла-
жување, вештачки ароми и емулгатори. 

Член 101 
Адитив може да му се додаде на прехранбен 

производ под следниве услови: 
1) да се додава во количината што е дозволена 

со прописите за квалитетот на прехранбените про-
дукти, односно во неопходно потребната количина 
ако со тие прописи не е определена; 

2) да не се намалува хранливата вредност на 
прехранбениот производ; 

3) суштествено да не влијае врз природниот 
вкус и миризба на прехранбениот производ; 

4) со неговата употреба да не се сокрива сла-
биот квалитет на прехранбениот производ; 

5) да доаѓа до израз во мали количини; 
6) да не создава токсични деградациони произ-

води во текот на преработката и чувањето на пре-
хранбениот производ; 

7) да може да се идентификува и .да се утврди 
неговата количина со едноставни аналитички ме-
тоди; 

8) да нема штетно физиолошко дејство; 
9) да не содржи нечистотии штетни по здравјето 

на луѓето^. 

Член 102 
На оригиналното пакување на прехранбениот 

производ на кој му е додаден адитив мора да биде 
видно означен видот и количината на додадениот 
адитив. 

1. Средства за конзервирање 
Конзерванси 

Член 103 
Конзерванси, во смисла на овој правилник, се 

материи со определен хемиски состав кои под опре-
делени услови го спречуваат или забавуваат раз-
множувањето на микроорганизмите. 

Член 104 
Конзерванси можат да се употребат за конзер-

вирање на прехранбени производи само кога е тоа 
предвидено со важечките прописи. 

Член 105 
Конзервансите што се употребуваат за конзер-

вирање на прехранбените производи мораат да би-
дат хемиски чисти и без примеси штетни по здрав-
јето на луѓето и не смеат суштествено да влијаат 
врз особините на прехранбениот производ. 

Член 106 
Конзервансите можат да се пуштаат во промет 

само во оригинално пакување со ознаката: „сред-
ства за конзервирање на прехранбените продукти". 

Антиоксиданси 

. Член 107 
Антиоксиданси, во смисла на^овој правилник, се 

материи со определен хемиски состав кои го спре-
чуваат или забавуваат процесот на жегнатост на 
маст и масло односно на прехранбените производи 
што содржат масти или масла. 

Антиоксиданси можат да се употребат само кога 
на друг начин не може да се спречи одно-сно забави 
процесот на вжегнатост на масти и масла. 

Во прометот на мало антиоксиданс може да се 
употреби само ако е во прашање пакување на про-
изводите од ставот 1 на овој член до 5 килограми 
тежина. 

Член 108 
Како антиоксиданси можат да се употребуваат: 
1) алкилгалати до 0,01%; 
2) нордихидрогвахаретна киселина до 0,01%; 
3) буѕилхидроксианизол до 0,02%; 
4) бутилхидрокситолуол до 0,01%; 
5) палмитат tort олеат на аскорбинска киселина 

до 0.05%; 
6) токоферол до 0,02%. 
Антиоксидансите од ставот 1 на овој член мо-

жат да се употребат во предвидените количини и за 
амбалажата во која се пакува маст и масло односно 
прехранбени производи што содржат масти или 
масла. 

Член 109 
Антиоксидансите ^мораат лесно да се раствору-

ваат во маст или масло и не смеат да се разурнуваат 
при силно затоплување на ма-ста или маслото од-
носно при пржење или печење (аCarry through 
effects). 

Синергисти 
Член НО 

Синергисти, во смисла на овој правилник, се 
материи со определен хемиски состав кои под опре-
делени услови го помагаат и засилуваат дејството 
на антиоксиданси!^ 
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Синергистите што се употребуваат за произве-
дување на прехранбените производи мораат да би-
дат хемиски чисти и без примеси штетни по здрав-
јето. и не смеат суштествено да влијаат врз особи-
ните на прехранбениот производ. 

Член 111 
Како синергисти можат да се употребуваат и 

винска киселина, лимонска киселина или аскор-
бинска киселина. 

2. Бои за бојосување на прехранбените производи 
Член 112 

Прехранбените производи можат да се бојосу-
ваат само кога е тоа предвидено со важечките про-
писи. 

Член 113 
Боите за бојосување на прехранбените произ-

води мораат да бидат хемиски чисти. 
Боите и разредувачите за бои (полнила) што се 

употребуваат за бојосување на прехранбени произ-
води не.смеат да содржат повеќе од: 

1) 5 mg/kg арсен; 
2) 200 - mg/kg антимон, бариум, олово, хром, 

жива, селен, кадмиум, бакар, талиум, цирк, цијамски 
соединенија и нитрити, било поединечно или 
вкупно. 

Боите растворливи во вода не смеат да содржат 
повеќе од 0,2% материи растворливи во етер. 

Боите и разредуваните за бои не смеат да со-
држат слободни ароматични амини ниту слободни 
ароматични јагленоводороди. 

Разредуваните за бои не смеат да имаат физио-
лошко дејство врз организмот. 

Член 114 
За бојосување на прехранбените производи 

можат да се употребуваат следните природни бои: 

Назив на бојата 
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Каротини и каротиноиди жолт 1387 1241 
Хлорофил и бакарен 

комплекс на хлоро-
ф и л зелен 1403 1249a 

Природен пигмент на 
кошенила (кармин-
о т киселина) црвен 1381 „ 1239 

Антоцијани од пре-
хранбените продукти ж о л т 1394 

Лактофлавин ж о л т -

Растителен јаглен Car -
bo medicinalis) црн - -

Карамел 

Анато 

црвено-
но к а -

ф е а в - -

Бакарниот комплекс на хлорофилот не смее 
да содржи јонски бакар повеќе од 0,02%. 

Член 115 
За бојосување на прехранбените производи мо-

ж а т да се употребуваат следниве синтетички орган-
ски бои: 

1) бои растворливи во вода: 

Хемиски назив Трговски назив 
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4-Аминоазо бензол-3, 4 дисулфонска киселина (на-
триумова сол) со најмногу 3% 4-аминоазо бензол-4-
сулфонска киселина (натриумова сол) 
1-амино бензол-4-сулфонска киселина-1 /4-сулфо-
фенил/-5-пиразолон-3-карбонска киселина натри-
умова сол) 
Кинофталон-дисулфонска киселина (натриумова 
сол) 
1 -аминонафта лин-4-сулфонска кисел ина-1 -окси-
нафталин-4-сулфонска киселина (натриумова сол) 
1-аминонафталин-4-сулфонска киселина-2-оксина-
фталин-3,6 дисулфонска киселина (натриумова сол) 
1-аминонафталин-4-сулфонска киселина-2-оксина-
фталин-6,8 дисулфонска киселина (натриумова сол) 
1-амино-2,4 диметил бензол-6-сулфонска киселина 
-1-оксинафталин-5-сулфонска киселина (натриумо-
ва сол) 
Тетоајодфлуоресцеин (натриумова или калиумова 
сол) 
1-аминобензол-4-сулфонска Јшселина-2-оксинафта-
лин-6-сулфонска киселина (натриумова сол) 

Индигодисулфонска киселина 

— Echtgelb 
— J a u n e solide 

— Tar t raz in 
— J a u n e Tar t r igue 
— Tar t raz ine 
— Chinolingelb 
— Quinoline yellow 
— Azorubin 

— Amaran th 
— Naphtolrot 
— Cochenillerot A 
— Cocc'ne nouvelle 
— Ecarlate GN 
— Scharlach GN 

— Erythrosin ex t ra 

— Gelborange S 
— J a u n e orange 
— Sunset yellow F. С. F. 
— Indigolin IА син 1309 1180 
— In-cL'gocarmine 

жолт 172 16 

жолт 737 640 

жолт 918 801 

црвен 208 179 

црвен 212 184 

црвен 213 185 

црвен 887 

црвен 887 773 

портокалов — — 

За бојосување превлеки врз корката на сирење можат да се употребат алуминиумови лакови на 
синтетички органски бои од овој член. ^ 

Бро ј 22 - Страна 463 
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2) бои раствор диви во масти и масла: 

Хемиски назив Трговски назив 

Аминобензол-1,3-диоксибензол — Sudan G портокалов 31 23 
— Sudan orange G 

2-анизидин-2-оксинафталин — Ceresrot G црвен 149 113 
— Sudanrot G 

3) бои за бојосување ја јца , печати за месо, корки на сирење и обвивки за сувомесести производи: 

Хемиски назив 

Пентаметил 4,4 ,̂ 4" триамино-фуксонимониум хлорид ' 
(90% пентаметил а друго^ хексаметил) 
Тетраметил-4" фениламино-4,4' 
Тетраметил-4" фениламино-4,4 диаминонафтофук-
сонимониум хлорид 
Тетраетил-4-4 диамино-фуксонимониум сулфат 
4-Аминоазобензол-2-оксинафталин-6,8-дисулфонска 
киселина (натриумова сол) 
Диетил-ди-м-сулфобензил-ди-л-амино-п-диетилами-
но-ди-о-метил фуксанимониум (натриумова сол) 

Диетил - ди - сулфобензил - ди-п^амино-о-хлор-ди- о 
-метил-фуксонимониум (натриумова сол) 
1-Нитросо-2-нафтол-6-сулфонска киселина (железо-
натрумова сол) 

Член 116 
За бојосување амбалажа чија бојосана површина 

доаѓа во непосреден допир со прехранбените продук-
ти можат да се употребат само боите или смесовите 
на бои кои според одредбите од чл. 114 и 115 на. 
овој правилник можат да се употребуваат за бојо-
сување на прехранбени про,изводи. 

Член 117 
На оригиналното пакување на разредувачот за 

бои мора да биде означен видот на разредувачот, 
како и видот и количината на бојата што може да 
се разреди со количината на разредувачот што ја 
содржи пакувањето. 

3. Вештачки средства за заблажување 
Член 118 

Вештачките средства за з а л а ж у в а њ е , во смисла 
на овој правилник, се хемиски спојки што се по-
благи од сахароза а немаат хранлива вредност. 

Член 119 
Вештачките средства за заблажување можат да 

се употребуваат. при производството или преработ-
ката само на оние диететски производи што се на-
менети за исхрана на болните што болуваат од 
шеќерна болест. 

Член 120 
Вештачките средства за з а л а ж у в а њ е не смеат 

да содржат странски примеси, освен брашно, ше-
ќер, натриум бикарбонат (како конзистенс) и сред-
ства кои според важечките прописи можат да се 

Трговски назив 

— Methylviolette виолетов 783 680 

— Victoria blau R син 821 728 
— Victoria blau В син 822 729 

— Brilliantgriin зелен 760 662 
— Acilahcroeein MOO црвен 539 252 
- Brill 'antcrocein MOO 

црвен 

- Bril l iantgriinblau FFR син 
— Acilanbril l iantblau 

FFR 
- Acilan Echtgrun 10 G зелен 
- Alakli Echtgrun 10 G 
— Naphtolgrun Е? зелен 5 5 

употребат за соединување на вештачки средства з а 
заблажување со прехранбени продукти. 

Член 121 
Вештачките средства за заблажување можат да 

се пуштаат во промет за непосредна потрошувачка 
само во форма на таблети кои во ладна течност 
лесно се растворуваат. 

Вештачките средства за заблажување 1цожат да 
се пуштаат во промет само во оригинално пакување.. 

Таблетите во секое одделно пакување мораат да 
бидат во иста големина и тежина и подеднакво 
благи, така што^ секоја таблета да заменува иста 
количина на шеќер. 

Член 122 
Декларацијата за вештачки средства за забла-

ж у в а њ е мора да содржи и податоци за бројот на 
таблетите во секое одделно пакување и за количи-
ната на шеќер што може да ја замени една таб-
лета, изразен во грамови или приближно во К О Ц К И 
Sia шеќер односно во чајани лажици за шеќер во 
кристал. ' 

4. Вештачки ароми 
Член 123 

Вештачки ароми, во смисла на овој правилник, 
се материи добиени по синтетички пат, што слу-
ж-ат за подобрување на миризбата и вкусот на пре-
хранбените производи. 

Вештачки ароми можат да им се додаваат само 
на оние прехранбени производи и пијалоци за кои 
е тоа предвидено со прописите за квалитетот на 
прехранбените продукти. 
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5. Емулгатори 

Член 124 
Емулгатори, во смисла на овој правилник, се 

материи што во технолошката пос,тапка на произ-
водството на прехранбени производи овозможуваат 
хомогено мешање (емулгирање) на одделни видови 
масти, масти и вода или други состојки на прехран-
бени производи (лецитин, моноглицериди, полуфос-
фати и др.). 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 125 

Одредбите од овој правилник н^ се однесуваат 
на прехранбените продукти произведени пред по-
четок на неговото применување. 

Член 126 
Со денот на почетокот на применувањето ^на 

овој правилник престануваат да важат одредбите 
на чл. 139 до 148 и одредбите на главите X, XIV, 
XVI, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX и XXXI од 
Правилникот за квалитетот на прехранбените про-
дукти и за условите за нивното производство и 
промет (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/57 и ,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/57, 25/57, 
36/57, 13/58, 32/58 и 18/59). 

Член 127 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на неговото објавување во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2557 
16 мај 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

о за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

320. 
Врз основа на точката 11 став 4 од Одлуката за 

спроведување на мерките на општата кредитна по-
литика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/66), Сојузниот секретаријат за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА 

ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПАЗАРОТ 

1. Републичките банки, банките на автономните 
покраини и комуналните банки можат да им одо-
бруваат на градежните претпријатија и ,на нивните 
деловни здруженија и други стопански организации 
регистрирани за производство на станови (во пона-
тамошниот текст: производителите на станови) кре-
дити за изградба на станови за пазарот од сите бан-
карски средства. 

Републичките банки и банките на автономните 
покраини можат да одобруваат кредити за изградба 
на станови за пазарот до вкупниот износ од 5% од 
вкупниот прилив на приходите според завршната 
сметка за претходната година на сите фондови за 
станбена изградба на територијата на републиката 
односно на автономната покраина, а комуналните 
банки — до вкупниот износ од 5 % од вкупниот 
прилив на приходите на општинските фондови за 
станбена изградба во општините што го сочинуваат 
деловното подрачје на. .комуналната банка. П р и -
утврдувањето на вкупниот износ на кредитите што 
ќе може во текот на годината Банката на Соција-
листичка Република Србија да го одобри за из-
градба на станови за пазарот, ќ е се земе предвид 
само приливот на приходите во претходна-та година 
во фондовите за станбена изградба на потесната 
територија на републиката. 

Во границите на вкупните износи на кредитите 
утврдени на начинот предвиден во ставот 2 од оваа 
точка банките можат повторно да ги употребат от-. 
платите примени по кредитите одобрени во текот на 

годината за давање нови кредити во смисла на оваа 
наредба, со тоа што вкупниот износ на одобрените 
кредити од примените отплати да не може да го 
премине вкупниот износ на примените отплати до 
крајот на таа година. 

2. Како изградба на станови за пазарот, во сми-
сла на оваа наредба, се подразбира изградбата на 
станбени објекти во која производителите на ста-
нови самостојно или заедно со други учесници во 
изведувањето на работите (проектанти и изведувачи 
на завршни и инсталатерски работи) и со произво-
дители на градежни материјали пристапуваат' кон 
изградба на станови според својата програма на 
производството, а ги продаваат како готов производ 
по однапред утврдена цена. 

3. Кредитите за изградба на станови за пазарот 
банките можат да им ги одобруваат на производи-
телите на станови што ги исполнуваат условите 
предвидени со Џравилникот за условите за учеству-
вање на градежните претпријатија на конкурс за 
склучување генерални договори за изградба на 
станбени згради односно станови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/60), условите предвидени со оваа 
наредба, како и општите услови предвидени во точ-
ката 15 од Одлуката за спроведување на мерките 
на општата кредитна политика во 1963 година. 

4. Кредитот за изградба на станови за пазарот 
банките го одобруваат врз основа на барањето од 
производителите на станови, кое, помеѓу другото, 
содржи: 

1) датум на почетокот на изградбата и датум 
на завршетокот на изградбата на станбениот објект; 

2) височина на кредитот и негово користење по 
износите и роковите; , 

3) рокови и износи на отплатите на кредитот; 
4) гаранции што ги нуди производителот на 

станови заради обезбедување на враќањето на кре-
дитот. 

Кон барањето производителот на станови под-
несува: 

1) одобрение на локацијата; 
2) техничка документација; 
3) одобрение за изградба на станбениот објект 

издадена од општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на градежништвото; 

4) посебен прилог од кој се гледа системот на 
градењето, вкупната вредност на станбениот објект 
по пресметковната калкулација, вкупниот број, ви-
дот и категоријата на становите, како и цената на 
становите односно цената по квадратен метар ко-
рисна површина по која ќе се продаваат становите. 

5. При одобрувањето на кредитот за изградба 
на станови за пазарот банките задолжително ја це-
нат можноста за продажба на становите за чија 
изградба го одобруваат кредитот, како и дали таа 
изградба е во согласност со политиката за изградба 
на станови на соодветното подрачје. 

6. При одобрувањето на 1федити за изградба на 
станови за пазарот банките им даваат првенство на 
производителите на станови што применуваат инду-
стриски и посовремени методи за градење и што ќе 
понудат поповолни услови, особено во поглед на 
височината на кредитот во однос на вкупната вред-
ност на станбени-от објект, роковите на почетокот и 
завршетокот на^ изградбата, роковите за враќање на 
кредитите, квалитетот на становите и височината на 
продажната цена. 

Кога го определуваат првенството при одобру-
вањето на кредит банките ги земаат предвид и веќе 
склучените договори за продажба на станови однос-
но доказите за можностите за побрза продажба на 
становите што се градат, искуството на производи-
телот на станови во современата изградба на ста-
нови, цените на готовите станови односно цените 
по квадратен метер корисна површина во тие ста-
нови, како и другите посебни можности на произ-
водителот на станови за поефикасна и порационал-
на изградба на станови за пазарот — ако постојат 
такви можности. 

7. Височината на кредитот што се одобрува се 
определува според вкупната вредност на станбениот 
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објект според п р е с м е т к о в н а т а к а л к у л а ц и ј а на про-
изводителот на станови. 

Како вкупна вредност на станбениот објект во 
смисла на ставот 1 од оваа точка се подразбира 
само вкупната вредност на становите, а не и вред-
носта на деловните простории. 

Средствата за изградба на деловните простории 
во станбениот објект мораат да' се обезбедат пред 
нивната изградба, за што производителот на ста-
нови ги поднесува гаранциите што ќе ги определи 
банката. 

8; При одобрувањето, на кредитите банките за -
должително бараат учество на производителот на 
станови во трошоците на изградбата на станбениот 
објект. Ова учество производителот на станови го 
обезбедува од своите средства или од добиените 
аванси од купувачите на станови. 

9. Кредитите за изградба на станови за пазарот 
Сенките ги одобруваат со рок за враќање до една 
година, со тоа што при така договорениот рок вре-
мето од денот на завршетокот на станбениот објект 
до денот на потполната исплата на кредитот да не 
може да биде подолго од три месеци. 

По исклучок, во 1963 година можат да се одо-
бруваат кредити и со рок за враќање подолг од 
една година, со тоа што овие кредити да мораат да 
се вратат најдоцна до 31 декември 1946 година. 

10. Производителите на станови се должни во 
своето книговодство д а . обезбедат посебна евиден-
ција за трошоците за изградба на станбениот објект 
за која го користат кредитот, а банките — контрола 
на наменската употреба на искористените средства 
од одобрениот кредит, пред да му стават на распо-
лагање на производителот на станови нови износи 
од тој коедит. 

11. Народната банка ќ е донесе, по потреба, тех-
нички упатства за примена на оваа наредба. 

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

Бр. 2-8474/1 
24 ма ј 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

321. 
Врз основа на членот 50 став 2 од Основниот 

закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 45/61), Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за индустрија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ТА УСЛОВИТЕ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗГРАД-

БАТА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА 
СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

1. Изградба на инвестиционен објект може да 
му се отстапи на странско физичко или правно 
лице (странски изведувач) врз основа на конкурс 
(јавно наддавање) за отстапување на изградбата на 
односниот инвестиционен објект, на кој можат да 
учествуваат и странски понудувачи (меѓународен 
конкурс). 

Странски понудувач може да учествува на кон-
курс сам или во кооперација со домашна стопанска 
организација. 

Странско ф и з и ч к о или правно лице може да 
учествува на меѓународен конкурс и како кооперант 
па домашната стопанска организација што е пону-
дувач на таков конкурс. 

2. Меѓународниот конкурс од претходната точка 
може да се распише ако инвеститорот со договор 
со соi умната деловна банка претходно обезбедил 
потоебни девизни средства за изградбата на инве-
стигтиониот објект. 

Ако потребните д,евизни средства не ги добива 
од сојузната деловна банка, туку од други извори, 
инвеститорот може да распише меѓународен кон-
курс само ако претходно добие одобрение за тоа 

од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
индустрија. 

3. Со договорот односно одобрението од прет-
ходната точка ќе се регулираат и одделните услови 
за отстапувањето на изградбата на инвестициониот 
објект, кои мораат да бидат предвидени со кон-
курсот. 

Општите и посебните услови на конкурсот ги 
донесува инвеститорот. 

Со условите на конкурсот мора да се предвиди 
кауција што е должно да ја положи странското 
лице за да може да учествува на конкурсот. 

4. Со договорот за отстапување изградбата на 
инвестиционен објект на странски изведувач мора 
да се предвиди гаранција, што е должен да ја даде 
странскиот изведувач дека изградбата на инвести-

1 циониот објект ќе биде правилна, квалитетна и бла -
говремена. 

5. За изведување на работите странскиот изве-
дувач може да ангажира странски лица само за 
инженерско-технички раководен персонал, за рако-
воден персонал на одделни основни служби и специ-
јалисти ако такви нема во Југославија . Другите ли-
ца запослени на изградбата на инвестициониот 
објект мораат да бидат домашни држав јани . 

Прописите за ограничување на употребата на 
дополнителна работа од други работници не се од-
несуваат на изведувањето на работите од страна на 
странскиот изведувач. 

6. Потребната механизација за изведување на 
работите странскиот изведувач може да "ја увезе. 

7. Материјалот за изградба и опремата што се 
вградува во инвестициониот објект мораат' да- бидат 
набавени во Југославија , освен ако истите не можат 
да се добијат во Југославија или ако со условите 
за отстапување на изградбата за одделна опрема 
односно материјал не е предвидено поинаку. 

8. Странскиот изведувач е должен за работите 
во вр-ска со изградбата на инвестициониот објект да 
води книговодство според југословенските прописи, 
како и соодветна евиденција и книги во смисла на 
членот 28 од Основниот закон за изградбата ма 
инвестиционите објекти. 

9. Странскиот изведувач плаќа придонеси, д а -
ноци, царина, и други давања како и домашно гра-
дежно претприј атие. 

10. Странскиот изведувач е должен за домаш-
ните лица запослени на доградбата да уплатува 
соодветни придонеси за социјално осигурување 

, според југословенските прописи, а за странските 
лица — согласно со одредбите од конвенцијата за 
социјално осигурување, склучена со односната 
земја. 

За странските лица од земја со која не е склу-
чена конвенција за социјално осигурување, стран-
скиот изведувач е должен да обезбеди потребна 
здравствена заштита што ја имаат домашните работ-
ниц,и според в а ж е ч к и т е прописи за здравствената 
заштита. 

11. Работните односи, платите и другите услови 
за работа на домашните лица запослени н а изград-
бата се регулираат со колективен договор склучен 
помеѓу странскиот изведувач и одборот на работниот 
колектив според рамковниот колективен договор за 
работните односи, платите и другите услови за р а -
бота ко ј треба да се склучи, пред започнувањето 
на работите, помеѓу странскиот изведувач и синди-
к а л и с т форум што ќе го определи Централниот 
совет на Сојузот на. синдикатите на Југославија . 

Работните спорови со странскиот изведувач ги 
решава надлежниот суд во Југославија според в а -
ж е ч к и т е прописи. 

12. Одборот на работниот колектив го избива 
работниот колектив на домашните лица 'запослени 
на изградбата. 

Странскиот изведувач е должен претходно да по-
бара мислење од одборот на работниот колектив по 
сите п р а ш а њ а предвидени со колективниот договор. 

13. Странскиот изведувач е должен на изградба-
та на инвестициониот објект да ги обезбеди сите 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј 



Среда, 5 јуни 1963 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј fSpoj 22 - Страна 46Т 

хитиенско-технички мерки на работата според в а -
жечките југословенски прописи. 

14. Странскиот изведувач е должен веднаш да 
му го пријави на општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на стопанството седиштето на 
своето работење во Југославија, к а к о и секое запо-
с л е н странско лице. 

15. Трансфер на средствата на странскиот и з -
ведувач и на странските лица запослени на изград-
бата на инвестициониот објект, се врши според 
важечките југословенски прописи. 

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

Бр. 04-672 
6 февруари 1963 година 

Белград 
Секретар за индустрија, 

Данило Кекиќ, с.р. 

322. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 
Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи стопан-
ски работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ 

ОПФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Наредбата за определување на одделни 
производи што се опфаќаат со контролата на це-
ните („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 2/63 и 5/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/63) во точката 1 на 
крајот на одредбата под 7 точката се заменува со 

- запирка, и по, тоа се додаваат нови одредби од 8 
до 15, кои гласат: 

„8) заварени цевки, 
9) делови, склопови и прибор на производите на 

машиноградбата, металната индустрија и електро-
индустријата опфатени со контролата на цените, 

10) гранулиран натриум хидроксид — лужина, 
11) вар, 
12) тули, 

' 13) керамиди, ^ 
14) азбестно-цементен шжривен материјал,-
1'5) камцуг." 
2. Во точката 2 по ставот 1 се додава нов став 2, 

ко ј гласи: 
„Во Списокот од ставот 1 на оваа точка во гран-

ката 117 точката 1 (емајл маси), а во гранката 120 
точката 2 (ленено масло), точката 5 (лој), точката 
6 (технички маснотии!) и точката 7 (рицинисуво ма-
сло) се бришат^. 

Во гранката 120 точката 22 се менува и гласи: 
„22) сулфат на бакао (син камен) и други сред-

ства за заштита на растенијата". 
По точката 23 се додава нова точка 24, која 

гласи: 
„24) емај ли и глаоури". 
Во гранката 127 по точката 11 се додаваат две 

нови точки, кои гласат: 
„12) растениски технички масла — сурови и р а -

финирани (ленено, рицинусово и др.) и масти: м а -
сни киселини, 

13) животински технички масти"." 
3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 732/1 
ма ј 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

з а општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, е. р. 

323. 

Врз основа на членот 27 од Законот за органи^ 
те на внатрешните работа („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 30/56), во согласност со. Сојузниот извршен со-
вет, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОГРАНИЧНИ, ЛУЧКИ И АЕРО^ 
ДРОМСКИ П О В Е Р Е Н А В А НА ВНАТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ 

. 1. За вршење работи на непосредна контрола 
на патничкиот промет преку државната граница., 
се формираат следниве поверенства на внатрешни-
те работи: 

1) Поверенства за контрола на меѓународниот 
патнички промет во поморскиот сообраќај, со се-
диште во Риека, чие подрачје ги о п ф а ќ а испоста-
вите ,односно граничните премини во: Копер, Им-
ран, Порторож, Умаг, Изола, Новиград, Пула, Р а т а , 
Коромачан, Пореч, Ровињ, Риека, Сушак, Б а к а р , 
Ново Јурјево, Јабланец, Карлобаг, Мали Лошињ, 
Дрес, Сењ, Задар, Шибеник, Сплит, Плоче, Врањиц, 
Комижа, Вела Лука, Корчула, Дубровник, Зелени-
ка, Херцег-Нови, Котор, Будва, Б а р и Улцињ; 

Поверенство за контрола на меѓународниот пат-
нички промет ,во речниот сообраќај, со седиште во 
Бел.град, чие подрачје ги опфаќа испоставите од-
носно граничните премини во: Бездан, Апатин, Ву-
ксгаар, Нови Сад, К а њ и ж а , Земун, Велико Градиште, 
Текија , Кладев о и Прахово; 

3) Поверението за контрола на меѓународниот 
патнички промет во воздушен сообраќај, со седи-
ште во Белград, чие подрачје ги опфаќа испоста-
вите одно-сно граничните премини во: С у р ч и н -
Белград, Плес—Загреб, I t и липи—Дубровник и Голу-
бовци—Тит огр а д. 

Подрачјето на ова поверенство го опфаќа и 
друмскиот премин Б о ж а ј ; 

4) П о в е р е н о в о за контрола на меѓународниот 
патнички промет преку ј у го с л ов ѕнс-ко -ита лија и ек ата 
државна граница, со седиште во Копер, чие под-
рач ј е ' ги опфаќа испоставите односно граничните 
премини за железнички сообраќај во: Сежана, Ре-
пентабор и Нова Горица, и за друмски с о о б р а ќ а ј н о : 
Ш к о ф и ј а , Котана, Фернетичи, Нова Горица, Робин, 
Пјредел и Ратече; 

5i) П о в е р е н о в о за контрола на меѓународниот 
патнички промет преку југословеиско-австриската 
државна граница, со седиште во Марибор, чие по-
драч је ги о п ф а ќ а испоставите односно граничните 
премини за железнички сообраќај во: Марибор, 
Дравоград, Преваље и Јесенице, и за друмски со-
обраќај во: Радгона, Шентиљ, Вич, Холмец, Ј е зер -
ско, Лзубељ и Под корен; 

6!) П о в е р е н о в о за контрола на меѓународниот 
патнички промет преку ј у гос ловено ко - у нг арек ата 
и југословенско-романската д р ж а в н а граница, со 
седиште во Нови Сад, чие подрачје ,ги опфаќа ис-
поставите односно граничните премини за ж е л е з -
нички сообраќај во: Коториба, Копривница, Б е л и 
Манастир, Суботица, Хоргош, Кикинда и Вршац, и 
за друмски сообраќај во: Горичане, Хоргош и Ватин; 

7) П о в е р е н о в о за контрола на меѓународниот 
патнички промет п р е к у ' југословенско-бугарската 
државна граница, со седиште во Ниш, чие подрачје 
ги о п ф а ќ а испоставите одно-сно граничните преми-
ни за железнички сообраќај во: Димитровград, и за 
друмскиот сообраќај во: В р т к а Чука , Градина, Дел-
чево, Деве Ваир л Ново Село; 

8) П о в е р е н о в о за контрола на меѓународниот 
патнички промет преку југословенско-трчката и jy-f  
гословенско-албаптеката д р ж а в н а граница, со седи-г 
ште во Скопје, чие подрачје ги о п ф а ќ а испоставите 
односно граничните премини за ж е л е з н и ч к и 
обраќај во: Гевгелија и Кременица, и з а друмска 
сообраќај во: Богородица, Меџитлија , ^ а ф а с а н , В а -
ница и Ќ а ф а Прушит. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре -
шение престанува да в а ж и Решението за о к о в у -
вање на погранични, лучки и аеродромски пове-
реништва („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/59). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр . 574/1 
24 ма ј 1 б'63 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Војин Лукиќ, с. р. 

324. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
ски,от завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување јакоста на цементот J U S В.С8.022 
Испитување на физикално-хеми-

ските' особини на цементот J U S В.С8.023 
Определување на специфичната 

површина на портланд-цементот — J U S В.С8.024 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ма ј 1964 година. 

Бр. 18-4019 
27 ма ј 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

повод светската борба против маларијата („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 12/62); 

2) пригодната ,поштенска марка . од 50 динари / 
пуштена во оптек врз основа на Решението за пу -
ш т а њ е во оптек на пригодна поштенска марка по 
повод на петнаесетгодишнината на Детскиот ф о н д 
на Организацијата на Обединетите нации (UNICEF) 
- (Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 12/62); 

3) пригодните поштенски марки од 25 и 50 ди -
нари, пуштени во оптек врз основа на Решението 
за пуштање во оптек: на пригодни поштенски м а р -
ки по повод летнаесетродишнината на Организаци-
јата за просвета, наука и култура на Обединетите 
нации (UNESCO) — („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
12/62); 

4) пригодните поштенски марки со мотиви на 
туристички места: од 15 динари (Порторож), 15 ди-
нари (Јајце), 25 динари (Задар), 25 динари (Попова 
Шапка), 30 динари (Хвар), 30 динари (Бока Ко-
тарска), 50 динари (Ѓердап), 50 динари (Раб) и 100 
динари (Загреб), пу,штени во оптек врз о-снова на 
Решението за пуштање во оптек на втора серија 
пригодни поштенск,и марки со мотиви на туристич-
ки места („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 14/62); 

5) пригодните ^поштенски марки од 25, 50, 100 
и 200 динари, пуштени во оптек врз основа на Ре -
шението за пуштање во оптек на пригодни поштен-
ски мар-ки во чест на јубиларниот роденден на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 20/6:2); 

6) пригодните поштенски марки со мотиви од 
ф а у н а т а : од 15 динари (воден гуштер), 20 динари 
(дождовник), 25 динари (жаба ункаеица), 30 динари 
(жаба), 50 динари (барска желка) , 65 динари (гуштер), 
100 динари (зелен гуштер), 150 динари (змија пругеста) 
и 200 динари (змија шарка) пуштени во оптек врз 
основа на Решението за 'пуштање во оптек на петта 
серија пригодни поштенски марки со мотиви од ф а -
уната (водоземци и лазачи) — („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 21/62). 

Бр . 01-66196/1 
24 ма ј 19'63 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телегр,афи 
и телефони 

Генерален директор, 
ПрвослаЅз Васиљевиќ, с. р. 

325. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РОКОТ НА ВАЖЕЊЕТО 
НА ПРИГОДНИТЕ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДА-
ДЕНИ ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА НА 1962 ГОДИНА 

1. На сите пригодни поштенски марки пуштени 
во оптек во првата половина на 186'2 година што 
за ф р а н к и р а њ е поштенски пратки в а ж е ј а до 30 
јуни 1963 година, им се продолжува тој рок до 
заклучно 31 декември 1963 година. 

2. Рокот на важењето за ф р а н к и р а њ е поштенски 
пратки им -се продолжува според точката 1 од ова 
решение на следниве пригодни поштенски марки, 
и тоа на: 

1) пригодната поштенска марка од 50 динари, 
пуштена во оптек врз основа на Решението за пу-
штање во оптек на пригодна поштенска марка по 

326. 

Врз основа на чл. 34 и 45 став 1 точка 10 од 
Законот за банките („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
10/61, 30/62 и 53/62), во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за финансии, управата во Народната 
банка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИ-
ТЕ ОД 500 ДИНАРИ СО ДАТУМ НА ИЗДАНИЕ 

1 МАЈ 1946 ГОДИНА 

1- Од 1 јуни до 31 август 19'63 година Народната 
банка ќе ги повлече од оптек банкнотите од 500 ди-
нари со датум на издание 1 ма ј 1946 година и ќ е ги 
замени со банкноти и ковани пари од тековно из -
дание. 

2. Од 1 септември 18'63 година банкнотите што се 
по-влекуваат од оптек врз основа на ова решение 
ќе престанат да бидат законско средство за п л а -
ќање. 

3. Народната банка ќ е врши дополнителна з а -
мена на банкнотите што се повлекуваат од оптек 
врз основа на ова решение — во рок од поната-
мошните три месеци, т. е. до 30 ноември 1963 година 
заклучно. 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Народна банка на Југославија 

О. бр. 41 
20 мај 1963 година 

Белград 
Гувернер, 

Никола Миљаниќ, с. р. 

327. 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАН-
ДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ 4 

СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Врз основа на членот 104 став 1 од Законот за 
4 изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 14/63), Сојузната изборна комисија ги 

о б ј а в у в а 

имињата на кандидатите за пратеници за Со-
јузниот собор на Сојузната скупштина избрани 
во општинското собрание односно во општин-
ските собранија, како и изборните единици во 
кои се избрани тие кандидати 

Општинските изборни комисии за избор на со-
јузните пратеници утврдија врз основа на изборните 
акти дека на 3 јуни 1963 година во општинското со-
брание односно во општинските собранија се избра-
ни следниве кандидати за пратеници за Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина во изборните едини-
ци, и тоа: 

I. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Изборна единица Бања Лука: 
кандидат Мажар Никола Драго 
од Бања Лука; 

2. Изборна единица Босанска Градишка: 
кандидат Карапетровиќ Станко Јованка-Јоја 
од Бања Лука; 

3. Изборна единица Јајце: 
кандидат Михаљевиќ Стипе Нико 
од Бугојно; 

4. Изборна единица Приедор: 
кандидат Капетановиќ Осман Хајро 
од Сараево; 

5. Изборна единица Сански мост: 
кандидат Вашиот Бранислав Бошко 
од Сараево; 

6. Изборна единица Бихаќ: 
кандидат Морача Саво Милутин 
од Белград; 

7. Изборна единица' Босански Брод: 
кандидат Андриќ Марко Мато 
од Добој; 

8. Изборна единица Добој: 
кандидат Остојиќ Драгутин Ружица 
од Дервента; 

9. Изборна единица Маглај: 
кандидат Кешетовиќ Смаил Мухамед 
од Белград; 

10. Изборна единица Ливно: 
кандидат Врдољак Иво Анте 
од Мостар; 

11. Изборна единица Мостар: 
кандидат Аликалфиќ Ибрахим Џемал 
од Мостар; 

\ 

12. Изборна единица Требиње: 
кандидат Папиќ Јово Радован 
од Белград; 

13. Изборна единица Центар — Сараево: 
кандидат Коштан Гргур Деса 
од Сараево; 

14. Изборна единица Горажде: 
кандидат Зекиќ Гаја Милош 
од Белград; 

15. Изборна единица Ново Сараево: 
кандидат Домбај Иван Карло 
од Сараево; 

16. ,Изборна единица Високо: 
кандидат Радиќ Стјепан Васо 
од Сараево; 

17. Изборна единица Зеница: 
кандидат Арнаутовиќ Хидајет Езхер 
од Зеница; 

18. Изборна единица Биељина: 
кандидат Станчиќ Милан Борислав 
од Сараево; 

19. Изборна единица Брчко: 
кандидат Корозиќ Мехмед Есад 
од Тузла; 

20. Изборна единица Тузла: 
кандидат Хумо Салих Авдо 
од Белград; 

21. Изборна единица Зборник: 
кандидат Пантиќ Никола Милан 
од Сараево. 

II. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА: 

22. Изборна единица Иванград: 
кандидат Миќуновиќ Ненад Вукосава 
од Титоград; 

23. Изборна единица Никшиќ: 
кандидат Николиќ Никола Војин 
од Белград; 

24. Изборна единица Титоград: 
кандидат Брковиќ Крста Саво 
од Титоград. 

. I I I ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА: 

25. Изборна единица Бјеловар: 
кандидат Фицнар Јосип Андрија 
од Бјеловар; 

26. Изборна единица Копривница: 
кандидат Радојчевиќ Сима Јелица 
од Копривница; 

27. Изборна единица Вировитица: 
кандидат Херцигоња Павле Павао 
од Вировитица; 

28. Изборна единица Госпиќ: 
кандидат Блажевиќ Јуре Јаков 
од Белград; 

29. Изборна единица Карловац: 
кандидат Орешчанин Симо Богдан 
од Белград; 
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30. Изборна единица Нашине: 
кандидат Новаковиќ Јово Миланка 
од Нашице; 

31. Изборна единица Осиек: 
кандидат Комар Алојз др Славко 
од Белград; 

32. Изборна единица Славонски Брод: 
кандидат Фунариќ Стјепан 'Стјепан 
од Белград; 

33. Изборна единица Славенска Пожега: 
кандидат Лукиќ Ѓуро Перо 
од Славовска Пожега; 

04. Изборна единица Винковци: 
кандидат Копртла Иван Марко 
од Вуковар; 

35. Изборна единица Пула: 
кандидат Павлинич Антула Антун 
од Загреб; 

36. Изборна единица Цриквеница: 
кандидат Рачки Матија Никола 
од Загреб; 

37. Изборна единица Риека: 
кандидат Блечиќ Божа Бранка 
од Риека — Замет; 

38. Изборна единица Петрика: 
кандидат Кладарин Јован Гуро 
од Загреб; 

39. Изборна единица Сисак: 
" кандидат Деспут Милан Драгутин 

од Сисак; 
40. Изборна единица Дубровник: 

кандидат Баќе Миховил Максимилијан 
од Белград; 

41. Изборна единица Сињ: 
кандидат Катиќ Б л а ж о Радојка 
од Загреб; 

42. Изборна единица Сплит: 
кандидат Крстуловиќ Марио Вицко 
од Загреб; 

43. Изборна единица Шибеник: 
кандидат Угричиќ Вујо Јово 
од Белград; 

44. Изборна единица Задар: 
кандидат Ѓерѓа Крсто Јосип 
од Белград; 

45. Изборна единица Чаковец: 
кандидат Голубиќ Јосип Стјепан 
од Чаковец; 

46. Изборна единица Вараждин: 
кандидат Дабиќ Ѓуро Славица 
од В ар аж дин; 

47. Изборна единица Крапина: 
кандидат Бадовинац Даниел Томислав 
од Белград; 

48. Изборна единица Загреб I: 
кандидат Дапчевиќ Анте др Савка 
од Загреб; 

49. Изборна единица Загреб II: 
кандидат Балеј Мата Милена 
од Загреб; 

50. Изборна единица Загреб III: 
кандидат Плаши Стјепан Драгутин 
од Загреб; 

51. Изборна единица Загреб IV: 
кандидат Гретиќ Игнац Ивица 
од Белград. 

IV. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА: 

52. Изборна единица Битола: 
кандидат Биљановски Тренев Злате 
од Белград; 

53. ^Изборна единица Куманово: 
кандидат Алексиевски Зафиров Димитар 
од Белград; 

54. Изборна единица Охрид: 
кандидат Темелковски Јованов Бордо 
од Скопје; 

55. Изборна единица Скопје I: 
кандидат Колишевски Пане Лазар 
од Скопје; 

56. Изборна единица Скопје П: 
кандидат Манева Петар Лилјана 
од Скопје; 

57. Изборна единица Штип I: 
кандидат Самоников Јорданов Борче 
од Штип; 

58. Изборна единица Штип II: 
кандидат Ацева Донева Вера 
од Белград; 

59. Изборна единица Тетово: 
кандидат Гоља Абедин Бајрам 
од Скопје; 

60. Изборна единица Титов Велес: 
кандидат Гигов Андонов Страхил 
од Скопје. 

V. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА: 

61. Изборна единица Цеље I: 
кандидат Крајгер Алојз Сергеј 
од Белград; 

62. Изборна единица Цеље II: 
кандидат Рахтен Мартин Ернест 
од Белење; 

63. Изборна единица Копер: 
кандидат Вижинтин Јожета Милан 
од Нова Горица; 

64. Изборна единица Кран.: 
кандидат Томље Јожета Валентина 
од Љубљана; 

65. Изборна единица Љубљана I: 
кандидат Кардељ Едварда Едвард 
од Белград; 

66. Изборна единица Љубљана II: 
кандидат Храст Иван Силво 
од Љубљана; 1 

67. Изборна единица Ново Место\ 
кандидат Перовшек Јакоб Пепица 
од Љубљана; \ 

68. Изборна единица Марибор: 
кандидат Крајгер Алојз Борис 
од Белград; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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69 Изборна единица Мурска Собота: 
кандидат Рос Ивана Иван 
од Мурска Собота; 

70. Изборна единица Птуј: 
кандидат Воле Леополд Антон 
од Љубљана. 

VI. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА: 

71. Изборна единица Белград I — Чу парица: 
кандидат Ранковиќ Миливое Александар 
од "Белград; 

72. Изборна единица Белград II — Стари град: 
кандидат Влаховиќ Милинко Вељко 
од Белград; 

73. Изборна единица Белград III — Вождовац: 
кандидат Поповиќ Милиќ Милентие 
од Белград; 

74. Изборна единица Белград IV — Врачар: 
кандидат Стојановиќ Љубиша Радмила 
од Белград; 

75. Изборна единица Белград V — Земун: 
кандидат Неоричиќ Вучко Милијан 
од Белград; 

76. Изборна единица Белград VI — Звездара: 
кандидат Огненовиќ Јован Светозар 
од Белград; 

77. Изборна единица Аранѓеловац: 
кандидат Тодоровиќ Илија Мијалко 
од Белград; 

78. Изборна единица Крагуевац: 
кандидат Миловановиќ Милорад Владимар . 
од Крагуевац; 

79. Изборна единица Светозарево: 
кандидат Антиќ Драгомир Животие-Воја 
од Светозарево; 

80. Изборна единица Чанак: 
кандидат Мутаповиќ Вуко Драгослав 
од Белград; 

.81. Изборна единица Краљево: 
кандидат Суша Данило Стеван 
од Краљево; 

82. Изборна единица Крушевац: 
кандидат Поскиќ Драгиша Радомир 
од Крушевац; 

83. Изборна' единица Нови Пазар: 
кандидат Хашимбеговиќ Осман Селмо 
од Белград; 

84. Изборна единица Трстеник: 
кандидат Милошевиќ Томо Данило 
од Крушевац; 

85. Изборна единица Лесковац: 
кандидат Стојановиќ Гаврило Благое 
од Лесковац; 

86. Изборна единица Владичин Хан: 
кандидат Стошиќ Бошко Стојадин 
од Врање; 

' 87. Изборна единица Врање: 
кандидат Антоновиќ Игњат Риста 
од Белград; 

38. Изборна единица Алексинац: 
кандидат Бошковиќ Милутин Радомир 
од Ниш; 

89. Изборна единица Ниш: 
кандидат Кнежевиќ Тодор Данило 
од Ниш; 

90. Изборна единипа Пирот: 
кандидат Вациќ Милан Јован 
од Пирот; 

91. Изборна единица Прокупље: 
кандидат Јовановиќ Недељко Радош 
од Белград; 

92. Изборна единица Банка Паланка: 
кандидат Хорват Фрањо Јосип 
од Нови Сад; 

93. Изборна единица Бечеј: 
кандидат Главашки-Миковиќ Груја Марија 
од Бечеј; 

94. Изборна единица Нови Сад: 
кандидат Вукмановиќ Никола Светозар 
од Белград; 

95. Изборна единица Панчево: 
кандидат Мишиќ Сава Драгослав 
од Панчево; 

96. Изборна единица Вршац: 
кандидат Веселинов Душан Станка 
од Белград; 

97. Изборна единица Петровац: 
кандидат Бранковиќ Богдан Павле 
од Смедерево; 

98. Изборна единица Пожаревац: 
кандидат Стефановиќ Димитрие Светислав 
од Белград; 

99. Изборна единица Смедврево: 
кандидат Бранковиќ - Владимир Верољуб 
од Смедеревска Паланка; 

100. Изборна единица Рума: 
кандидат Кртениќ Вељко Павле 
од Сремска Митровица; 

101. Изборна единица Сремска Митровица: 
кандидат Никшиќ Коста Ѓорѓе 

„ од Нови Сад; 

102. Изборна единица Сента: 
кандидат Гетваи Табор Лајош 
од Суботица; 

103. Изборна единица Сомбор: 
кандидат Тепавац Мило Милан 
од Апатин; 

104. Изборна единица Суботица: 
кандидат Тиквички Матија Геза 
од Белград; 

105. Изборна единица Приепоље: 
кандидат Лековиќ Миќо Воја 
од Белград; 

106. Изборна единица Титово Ужице: 
кандидат Љубичиќ Светолик Никола 
од Белград; 

107. Изборна единица Лазаревац: 
кандидат Михаиловиќ Андрија Риста 
од Белград; 

108. Изборна единица Лозница: 
кандидат^ Станковиќ Петар Драгутин 
од Ваљево; 

109. Изборна единица Шабац: 
кандидат Миниќ Драгомир Милош 
од Белград; 
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НО. Изборна единица Ваљево: 
кандидат Миливојевиќ Милорад Слободан 
од Ваљево; 

111. Изборна единица Неготин: 
кандидат Јовановиќ Лазар Бранко 
од Заечар; 

112. Изборна единица Заечар: 
кандидат Бабиќ Александар Радмила 
од Заечар; 

113. Изборна единица Кикинда: 
кандидат Бига Дане Милка 
од Зрењанин; 

114. Изборна единица Зрењанин: 
кандидат Тапавички Лазар Милинко 
од Зрењанин; 

115. Изборна единица Гњилане: 
Кандидат Ристиќ Ж и в к о Душко 
од Гњилане; 

116. Изборна единица Косовска Митровица: 
кандидат Стамболиќ Милан Петар 
од Белград; 

117. Изборна единица Пеќ: 
кандидат Затриќи Реџеп Саит 
од Приштина; 

118. Изборна единица Приштина: 
кандидат Хоџа Халим Фадиљ 
од Приштина; 

119. Изборна единица Призрен: 
кандидат Фазли ја Ф а з л и ј а Аслан 
од Сува Река ; 

120. Изборна единица Урошевац: 
кандидат Оручи Оруч Бахри 
од Косовска Митровица. 

Бр. 121 
5 јуни 1963 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р. 

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 3 од 31 јануари 1963 година објавува: 

Општествен план на HP Словенија за 1963 го-
дина; 

Закон за буџетот на H P Словенија (Републич-
киот буџет) за 1963 година; 

Закон за определување на уделот на околиите 
в о заедничките извори на доходите; 

Закон за определување дел на станбениот при-
донес што се уплатува во фондот за изградба на 
станбени згради на онаа општина на чие подрачје 
има седиште исплатителот на личниот доход на ра -
ботниците; 

Одлука за ослободување на средствата на по-
себната задолжителна резерва на фондовите; 

Одлука за употреба на/средствата на 10%-ната 
задолжителна резерва на општествените инвести-
циони фондови на републиката, околиите и општи-
ните ' 

Одлука за посебната задолжителна резерва на 
комуналните банки при Општата стопанска банка 
на НРС; 

Одлука за разрешување и избор на судии на 
окружните судови; 

Одлука за регресот за продадените и испорача-
ни количини на огревни материјали за широка по-
трошувачка . 

Во бројот 4 од 14 ф е в р у а р и 1963 година обја-
вува: 

Уредба за основање Завод на H P Словенија за 
цени: 

Уредба за измена на Уредбата за Институтот за 
турбински машини; 

Уредба за ирисоедување на Заводот за опште-
ствено самоуправување кон Институтот за социјо-
логија и ф и л о з о ф и ј а ; 

Одлука за организација на службата за опште-
ствена контрола на цените во општините; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на органите за работите во врска со до-гово-
рите за здравствените услуги помеѓу здравствените 
заводи и заводите за социјално осигурување и за 
определување на рокот за склучување на тие до-
говори;, 

Одлука за начинот на пренесување на обврски-
те на досегашните околиски заводи за социјално 
осигурување врз фондовите на комуналните заед-
ници и за начинот на пренесувањето на основните 
средства на досегашните околиски заводи за соци-
јално осигурување врз комуналните заводи за со-
цијално осигурување; ч 

Одлука за дополнение на Одлуката за органите 
што даваат посебно одобрение за приредување на 
игри на среќа и ги потврдуваат правилата на игри-
те на среќа; 

,Решение за разрешување и именување претсе-
дател на управниот одбор на Фондот на НРС за из-
градба на станбени згради; 

Одлука за потврда на изборот на претседател 
на Словенската академија на знаноста и уметно-
стите: 

Решение за именување управник на Управата 
на заводите. уредите и установите на НРС. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

319. Правилник за квалитетот на кафето и еу-
ро гатите на кафе , чајот, зачините, кон-
центратите за супа, пекарскиот квакец, 
прашокот за пециво, прашокот за пудинг, 

^ диететските производи и адитивите 453 
20. Наредба за условите за одобрување кре -

дити за изградба на станови за пазарот 465 
321. Наредба за условите за отстапување на 

изградбата на инвестиционен објект на 
странски изведувач 466 

322. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на одделни производи што 
се опфаќаат со контролата на цените — 4)67 

323. Решение за основање погранични, лучки и 
аеродромски поверенства на внатрешните 
работи ; 467 

3'24. Решение за југословенските ста,ндарди од 
областа на градежништвото 468 

325. Решение за продолжување рокот на ва -
жењето на пригодните поштенски марки 
издадени во првата половина на 1962 го-
дина 408 

326. Решение за по-влекување од оптек на бан-
кнотите од 500 динари со датум на изда-
ние 1 ма ј 1946 година 46в 

32(7. Објава на ,Сојузната изборна комисија за 
кандидатите избрани во општинските со-
бранија за пратеници за Сојузниот собор 
на Сојузната скупштина 469 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. ф а х 226. 
- Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. — 
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