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487. 
Врз основа на член 26 став i од Законот за југо-

словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
во согласност со сојузниот секретар за труд и соци-
јална политика и со сојузниот секретар за земјодел-
ство, сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те услови што во поглед на основните и додатните 
состојки и хемискиот состав, органолоптичките свој-
ства и технолошката обработка мораат да ги испол-
нуваат производите од месо од добиток за колење, 
живина и дивеч, како и минималните услови на па-
кувањето, транспортирањето и чувањето на тие про-
изводи. 

Деловите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнето во производството и во прометот 
на производите од месо. 

Член 2 
За производите од месо за кои е тоа со овој 

правилник определено, производител ските органи-
зации на здружениот труд се должни да донесат 
производителот спецификации пред почетокот на 
производството на тие производи. 

Производите од ст&в 1 на овој член не смеат да 
се пуштаат во промет под ист или сличен назив што 
го имаат производите за чие производство со овој 
правилник не е предвидено задолжително донесува-
ње на производител ска спецификација, $ако ниту 
под назив кој би можел потрошувачите да ги доведе 
во заблуда во поглед на нивниот квалитет 

Член 3 
Производителската спецификација мора да со-

држи: 
1) назив на производот и негово трговско име, 

ако производот го има, како и групата на произво-
дите на која и припаѓа (на пример: „полутраен кол-
бас", „конзерви од месо во парчиња" и ел.): 

2) фирма и називан седиште на производителот; 
3) вид и количина на суровините и додатоците 

изразени во мерни единици или во проценти; 
4) краток опис на технолошката постапка за 

производството на производот; 
5) опис на органолептичките својства на произ-

водот. 
За донесените производителот спецификации 

се води посебна евиденција (книга на производител-
ските спецификации). 

Член 4 
Производите од месо што се пуштаат во промет 

мораат да бидат декларирани на начинот пропишан 
со 'овој правилник. 

Декларирањето на производите од месо го врши 
производителот. Ако одделни производи од месо не 
ги пакува производителот, декларацијата, покрај 
податоците пропишани со овој правилник за тие 
"производи, мора да содржи и податоци за фирмата и 
називот и седиштето на оној што го пакувал произ-
водот, како и датум на пакувањето. 

Текстот на декларацијата мора да биде напишан 
на еден од јазиците на народите на Југославија, а 
декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и 
читлива. 

Член 5 
Во производството на производи од месо можат 

да се употребуваат само месо и органи од добиток 
за колење, живина и дивеч за кои со ветеринарен 
преглед е утврдено дека се исправни за човечка ис-
храна. 

Месото и органите од добиток за колење, живи-
на и дивеч кои со ветеринарен преглед се оценети 
како помалку вредни, можат да се употребуваат во 
производството на производи од месо само ако тој 
податок се внесе во декларацијата на готовиот про-
извод. 

Производите од меоо не смеат да содржат ре-
зидуи на антибиотици и хормони. 

Член в 
Ако со овој правилник, со други прописи за ква-

литетот на животните намирници или со прописи 
за здравствениот надзор над животните намирници 
не е определено поинаку, забрането е во производ-
ството на производи од месо да се употребуваат 
средства за конзервирање, врзување на вода и по-
врзување на состојки од фил, како и за бојосување 
на производите. 

Член 7 
Производите од месо мораат да се пакуваат, чу-

ваат и транспортираат на начин, кој обезбедува за-
чувување на нивнио«адКвалитет' и хигиенската ис-
правност. 

Член 8 
Во производството на производи од месо мораат 

да бидат обезбедени и условите определени со по-
себни прописи кои се однесуваат на производството 
и преработката на месо. 

Ч*лен 9 
Кај производите од месо во пакување до 500 g 

нето-тежината може да отстапува до 2°/о од декла-
рираната нето-тежина, а кај производите во паку-
вање над 500 g — до 1%, со тоа што просекот на не-
то-тежините кај 20 пакувања до 500 g и кај 10 паку-
вања над 500 g мора да и одговара на просечно де-
кларираната нето-тежина. 

Член 10 
Ако со посебни прописи не е определено поина-

ку, одредбите на овој правилник се применуваат и 
на увезените производи од месо. 

Член 11 
Одредбите на овој правилник се задолжителни 

за сите организации на здружениот труд и други 
правни лица и граѓани, што произведуваат и пуш-
таат во промет производи од месо. 
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II. ЗНАЧЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗРАЗИ 

Член 12 
Во смисла на овој правилник се подразбира под: 
1) солење — обработка со кујнска сол Ца месо, 

масно ткиво и црева; 
2) саламурење — обработка ка месо со соли за 

саламурење; 
- 3) пастеризирани (полупразни) конзерви — про-

изводите што се термички обработувани на темпера-
тура под 100сС; 

4) стерилизирани (трајни) конзерви — произво-
дите што се термички обработувани на температура 
над 100°С; 

5) месно тесто (прат) — месната маса добиена со 
издробување на топло или изладено или смрзнато 
говедско или свинско месо, со додаток на кујнска 
сол или соли за саламурење и други ингредиенции 
на саламура и вода во количина потребна да се по-
стигне теетеста компетенција, со тоа што месното 
тесто може да се произведува само од месо од I, II 
или III категорија, освен месо од свински глави и 
масни обрезоци; 

6) месни обрезоци — помали парчиња на месо 
кои се добиваат при обликување (кроење) и прос-
тување трупови на заклан добити^ или саламурено 
месо кои не содржат повеќе од 25п/о масно ткиво; 

7) маши обрезоци — парчиња на месо кои не 
содржат повеќе од 50% масно ткиво. Масни обре-
зоци кои содржат над 50% масно ткиво се сметаат 
како масно ткиво; 

8) остатоци од спојио ткиво (штес) — претежно 
спојноткивните делови преостанати при обработка-
та на месо, без вратна жила (ligamentum nuchae) и 
ахилова тетива, остатоци од перикар^ (срцава обвив-
ка), медијастинум и ел.; 

9) крвна плазма — одвоен течен дел од крв 
стабилизиран со фосфати или цитрати (антикоагу-
ланси); 

10) булјон — водениот екстракт од месо добиен 
со варење; 

11) супа — водениот екстракт на јастиви делови 
од добиток за колење добиен со варење, со тоа што, 
по потреба, може да се користат и мирудиски расте-
нија, односно мирудин; 

12) остатоци на масно ткиво — остатоци на мас-
но ткиво произведени со влажна постапка на топе-
ње на маст; 

13) емулзија — хомогената смеса на масно ткиво 
од свињи или говеда и вбда, добиена со употреба на 
протеински препарати од животинско потекло (на-
триум-казеинат и мускулни протеини) или протеини 
од квасец, односно протеин^цфц растително потекло 
(изолати од соја); 1 

14) прашок за покривање (посипување и обло-
жување) — смеса или поединечно користење на 
следните материи: талк, магнезиум-оксид, калциум-
-карбонат, оризово .брашно и к беширов скроб; 

15) црни дамки во поголема мера — дисколора-
ција на површината на содржината на конзервата 
во вид на пруги чија должина ја преминува полови-
ната на височината на ѕидот на лименката, а широ-
чината над 4 mm, или чија површина на дамките из-
несува над 1 cm2. Ако на содржината на конзервата 
се наоѓаат повеќе ^хруги и дамки, нивната вкупна 
површина не смее да премине 1 cm2 за конзерви до 
150 g, односно 2 cm2 за конзерви над 150 g; 

16) малку издвоено желе и маст — желето и 
маста во количина од 6% од нето-тежината на npb-
изводот; 

17) основни состојки — месото на добитокот за 
колење, од сите категории, сланината и дробовите; 

18) додатни состојки — прехранбените производи 
што се употребуваат во производството на производи 
од месо. 

III. ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО ОД ДОБИТОК ЗА 
КОЛЕЊЕ 

Член 13 
Како производи од месо од добиток за колење, 

во смисла на овој правилник, се сметаат производи-
те добиени со издробување, солење, саламурење, су-
шење на воздух или со сублимација, чадење, екс-
тракција, термичка обработка на месо. масно ткиво, 
дробови и кожички од обработени трупови од доби-
ток за колење, со употреба на додатни состојки, од-
носно без употреба на додатни состојки. 

Месо од копитари, овчо и козјо месо може да се 
употребува во производството на производите од 
став 1 на овој член, само ако е тоа за одделни про-
изводи пропишано со овој правилник, со тоа што де-
кларацијата на производите мора да содржи и пода-
ток за употребата на тие видови месо. 

Член 14 
Како месо од добиток за колење што служи за 

производство, на производи од месо се подразбира 
скелетната мускулатура со враснатото масно и спој-
ио ткиво со коските и 'рскавиците, со крвните и 
лимфните садови, со лимфните јазли и со живците 
од говеда, свињи, овци, кози и копитари. „ 

Месото од став 1 на овој член се распоредува во 
следните категории: 

1) I категорија — месото што со рутинска работа 
што пополно е исчистено од тетивите и поголемите 
наслојки на масно ткиво, поголеми крвни жили и 
поголеми лимфни јазли; 

2) II категорија — месото без поголеми насоберу-
вања на врастено спојио и масно тливо, како и Mac-
mi обрезоци; 

3) III категорија — масните обрезоци со најмно-
гу до 35% на масно ткиво, месото од глави и муску-
ли (бошњаци), со тоа што како месо од говедски 
глави се смета месото од искостени џвакачки мус-
кули, а како месо од свински глави — сите меки зас-
тави делови од глави; 

4) IV категорија — масните обрезоци што содр-
жат 35 до 50% масно ткиво, крваво месо, остатоци на 
перикард (срцева обвивка) и. меди ја стину м и месото 
од говедска глава ако се употребува цела рекосте на 
говедска глава 

Месото од свински глави може да се користи 
единствено во варени колбаси и во производи што 
се декларирани како специјалитети од свинска 
глава. 

Член 15 
Масното ткиво од свињи што се употребува во 

производството на производи од месо од добиток за 
колење се распоредува на цврсто масно ткиво и мас-
но ткиво. 

Како цврсто масно ткиво се смета поткожното 
масно ткиво од вратот, плешките и грбот, а како 
масно ткиво — другите делови од масно ткиво,, ос-
вен салото и опороците. 

Како сало се сметаат наслојките (депоите) на 
масно ткиво во стомачната шуплина, а како опоро-
ци наслојките на масно ткиво помеѓу цревните лис-* 
тови на потрбушиица од свињи. 

Член 16 
Дробови од добиток за колење и од дивеч се: 

мозокот и грбниот мозок, јазикот, срцето, месото од 
хранопроводот, белите дробови, градната жлезда, 
црниот џигир, слезината, бубрезите, белите бубрези 
(тестеси), паЈЈкреасот, цревата од телиња, предже-
лудниците од говеда, желудниците од говеда и од 
свињи, ̂ ћимето и крвта или крвната плазма. 

Како кожички од добиток за колење се сметаат 
обработената (ошурената) кожа од свињи, кожата од 
глава и нозе на телиња и муцките од говеда. 
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Член 17 
Во производството на производи од месо од до-

биток за колење и од дивеч можат да се употребу-
ваат дробови, кожички, емулзии, остатоци од спојио 
ткиво и остатоци од масно ткиво, ако тоа е пропиша-
но со овој правилник. 

Член 18 
Во производството на производи од месо од до-

биток за колење, од живина и од дивеч, можат како 
додатни состојки да се употребуваат: кујнска сол, 
мирудин и нивни екстракти, со тоа што нивната упо-
треба нег мора да се декларира, како и производи од 
растително и животинско потекло што се сметаат 
како деликатеси (павлака, паста од риби и ел.) чија 
употреба мора да се декларира. 

Ако е тоа со овој правилник определено,- како до-
датни СОСТОЈКИ можат да се употребуваат: скроб, 
брашно, обране млеко во прав, желатин, јајца (жол-
чка, белка), млеч, булјон, супа, зеленчук, ориз, про-
со, производи од соја (обезмастено соино брашно и 
соин гриз), елда, сирење, печурку, маслинки, гершла, 
квасец, глутен и оцет. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој. член можат да се употребуваат адитиви, како 
што се: соли за саламурење, шеќери, глуконо-делта-
-лактои, фосфати, аскорбинска и изоаскорбинска ки-
селина и нивни натриумови соли, хидролиза™ на 
квасец и на растителни белтачини што служат како 
коригенси на вкусот, материи за кои е дозволено да 
се користат за збогатување на биолошката вред-
ност на намирниците, стартер-култури, концентрат* 
на чад, антиоксиданси GO синергист, односно без не-
го, лимонска и млечна киселина. Употребата на овие 
адитиви мора да се декларира, а ако на производите 
од месо им се додаде концентрат на чад, во деклара-
цијата треба да се означи дека производот не е ча-
ден по природен процес на чадење, како и составот, 
количината и видот на концентратот на чадот. 

Додатните состојки и адитивитеt од ст. 1, 2 и 3 
на овој член мораат да им одговараат на условите 
предвидени со посебните прописи со кои е опреде-
лен нивниот квалитет, како и со прописите за здрав-
ствената исправност на животните намирници и на 
предметите од општа употреба. 

Производите од саламурено месо не смеат да со-
држат повеќе од: 

а) ЗОО mg глувоно-делта-лактон на 100 g про-
извод; 

б) 20 mg нитрит на натриумови соли изразени 
како натриумова сол на 100 g производи. 

Хидро лизати од квасец, од растителни протеи-
ни, од аекорбинска и изоаскорбинска киселина се до-
даваат на производите од месо во количините воо-
бичаени во производителската практика. 

Во производството на производи ор, месо е за-
бранета употребата на вештачки (синтетички) ароми. 

Член 19 
Во производството нашите видови колбаси (ос-

вен трајни колбаси), конзерви од месо и ка произво-
дите од член 147 на овој правилник кои се обработу-
ваат термички, може да се употребува полифосфат, 
со тоа што во готовиот производ не смее да има по-
веќе од 0,3% додатни фосфати изразени како фос-
форпентоксид (Р2О5). 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член можат да се употребуваат и следните по-
лифосфати, односно фосфати: динатриум-фосфат, 
мононатриум-фосфат, натриум-метафосфат, иатри-
ум-триполифосфат, натриум-пирофосфат и кисел 
натриум-пирофосфат. 

Член 20 1 

Ако со овој правилник не е определено поинаку, 
на производите од месо што не се поединечно наве-
дени во овој правилник, можат да им се додадат ма-

ломасно соиѕно брашно, маломасен соин гриз и пивс-
ки квасец — до 3%, структурни растителни протеини 
во дехидрирана состојба — до 4%, како и глутен и 
други намирници и нивни комбинации — до 20%. 

Како пивски квасец, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира производот во вид на аморфен 
прав, добиен со ^активирање, одгорчување и су-
шење на остатоци од пивски квасец. Готовиот про-
извод мора да содржи најмалку 45% белтачшш 
.(NX6,25), а може да содржи влага до 10%, пепел до 
10% и јаглени хидрати до 30%. 
. Како производи од соја, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира маломасно соино брашно или 
саин гриз или прекруп добиен со преработка на 
чисто, здраво и излупено зрно од соја и со отстрану-
вање на поголем дел од маслото и непротеинските 
состојки. Производот мора да содржи најмалку 47% 
белтачини (NX6,25)/а може да содржи влага до 8% 
сурово масло до 6%, целулоза до 30% и пепел до 
6%. 

Белтачест концентрат и изолиран протеин од со-
ја е производ добиен со преработка на чисто, здраво 
и излупено зрно од соја и со отстранување на мас-
лото и непротеинските состојки. Белтачестиот кон-
центрат од соја мора да содржи најмалку 70% бел-
тачини (NX6,25), а може да содржи масти до 10%, 
влага до 8% и минерални материи до 7%. Изолира-
ниот протеин од соја мора да содржи најмалку-90% 
белтачини (NX6,25), а може да содржи влага до 7%, 
масло до 1% и минерални материи до 5%. 

Структурен растителен протеин е производ до-
биен со различни технолошки постапки од одмастено 
соино брашно, концентрати или изолати на соја. Во 
прометот се пушта во облик на парчиња во различ-
ни големини, а мора да има природна боја, изглед 
и миризба на структурни протеини. Готовиот прои-
вод мора да содржи белтачини (NX6,25) најмалку 
45%, а може да содржи влага до 8%, масло до 1%, 
пепел до 12% и јаглени хидрати до 35%. 

Во производството на производи од месо може 
да се додаде глу тен како замена за скроб, брашно и 
млеко во прав. 

Во декларацијата на производот мора да биде 
видно означен додатокот од став 1 на овој член што 
е употребен во производството од месо, на пример: 
„полутраен колбас со додаток на соин гриз ', итн.). 

Член 21 
Производите од месо од добиток за колење се 

произведуваат и се пуштаат во промет како: издро-
бено месо, колбаси, конзерви, готови смрзнати јаде-
ња, сувомесесги производи, сланина, маст, топен лој, 
џимиринки и други .производи од месо од добиток за 
колење. 

1. Издробено месо 

Член 22 
Издробено месо е производ добиен со мелење 

или издробување на друг начин говедско, свинско и 
овчо месо или месо од копитари, со додатни состојки 
или без нив. 

Издробено месо може да се пушта во промет ка-
ко издробено мелено месо и како издробено облику-
вано месо. 

Издробено свинско мелено месо не смее да содр-
жи повеќе од 30% маст, а издробено говедско и овчо 
месо и месо од копитари повеќе од 25% маст. 

И з д р о б е н о м е л е н о м е с о 

Член 23 
Издробено мелено месо е производ добиен со 

мелење или со издробување на други начини месо 
од I и II категорија, со тоа што употребената коли-
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ш ш на мускулно, опојно и масно пшво мора да им 
одговара иа природните односи на овие ткива во 
месото. 

Издробено мелено месо не смее да се произведу-
ва од претходно смрзнато месо. 

Издробувањето — мелењето на месото се врши 
во присуство на купувачот, ако. ова месо не се про-
дава однапред спакувано. 

Забрането е иа издробено мелено месо да се до-
дава спојио ткиво или масно ткиво, дробови, солено, 
варено, барено, чадено, еаламурено или* на Д|>уг на-
чин преработено месо, како и вода. 

Член 24 
Издробено мелено месо се пакува, веднаш по 

производството во амбалажа непропустлива за вода. 
Спакувано издробено мелено месо кај произво-

дителот се чува на температура од — 0,5°С до .4°С, а 
во продавници на температура до 8 С. 

Спакувано издробено мелено месо може да се 
наоѓа во продажба најмногу 72 часа по производс-
твото. 

Претходно спакувано издробело мелено месо не 
смее да се пушта во промет како месо мешано од два 
или повеќе видови месо. 

Член 25 
Издробено мелено месо може да се смрзнува. 

Смрзиувањето се врши на температура пониска од 
— 18°С. 

Смрзнато издробено мелено месо што се чува, 
складира и транспортира на температура од —10°С 
за исхрана на луѓе е употребливо 30 дена, односно 
90 дена — ако се чува, складира и транспортира иа 
—18° С и ш пониски температури. 

Член 26 
Декларацијата за издробено мелено месо мора да 

содржи назив на производот со ознака на видот на 
месото од кое е производот добиен, фирма и назив 
и седиште на производителот, нето-тежина на про-
изводот и датум на производството. 

Како датум на производството се подразбира да-
тумот на издробувањето на месото. 

Декларацијата за смрзнато издробено мссо, пок* 
рај податоците од став 1 на овој член, мора да содр-
жи и упатство за начинот на чуваното и приготву-
вањето на месото. 

И з д р о б е н о о б л и к у в а н о м е с о 

Член 27 
Издробено обликувано месо се произведува од 

месо од 1, И и III категорија, од масис ткиво и од 
додатни СОСТОЈКИ. 

Издробено обликувано месо се произведува и се 
пушта во промет како фаширана шницла, ќебапчи-
ња и плескавица а можат да се произведуваат и да 
се пуштаат во промет и други видови издробено месо. 

Член 28 
Фаширана шницла е производ добиен со мешање 

на издробено говедско и свинско месо и масно тки-
во, со додаток: на мелаим или белка од јајце, леб или 
други намирници од растително потекло, кромид, ми-
рудин и вода, со тоа што вкупната количина на тие 
додатни состојки може да изнесува најмногу 13°/о. 

Член 28 
Кебапчиња се производ во вал чест облик добиен 

со издробување на месо од I и II категорија на кое 
му се додаваат сол и мирудин, а може да му се дода-
де и потребната количина ва маша ткиво и вода. 

Плескавица е производ добиен со грубо издро-
бување на месо од I и II категорија на кое му се 
додаваат сол, кромид до 10®/» и други мирудин, а мо-
же да му се додаде и потребната количина на масно 
ткиво и вода. 

- Член 30 
Други видови на издробено обликувано месо мо-

жат да се произведуваат врз основа на производи-
те лека спецификација од месо од I, II и III катего-
рија. 

Во производството на производите од став 1 на 
©БОЈ член можат да се користат емулгатори во коли-
чина од 2*/о и намирници од растително и животинс-
ко потекло до 20*/е, а вода'— зависно од технолош-
киот процес. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член може да се корнети и саламуре ао, солено 
или чадено месо и масно ткиво. 

Податоците од став 2 на овој члеи мораат да би-
дат видно декларирани според видел и количината. 

Член 31 
Одредбите на чл. 24, 25 и 26 од овој правилник 

важат и за производите од чл. 23, 29 и 30 од овој 
правилник, со тоа што како датум на производство-
то на издробено обликувано месо се подразбира де-
нот на обликувањето или наредниот дев ло облику-
вањето, зависно од усвоениот начин на производс-
твото (зреење на месото и по обликувањето). 

2. Колбаси I 
1 Член 32 ; 
Колбаси се производи добиени со полнење на 

природни или вештачки обвивки со смеса од раз-
лични видови и количини на издробено мѓ.со, масни 
ТКИЕЗ, кожички, дробови, остатоци од СПОЈИО ткиво и 
додатни состојки. 

Изгледот, вкусот, миризбата, бојата и конзистен-
цијата мораат да бидат својствени за одвоениот вид 
колбаси. 

Член 33 
Како природни обвивки за колбаси можат да се 

користат обработените делови на црева од добиток 
за колење, слузници од згранопроводи на говеда и 
свињи и мочен меур од говеда, свињи и стзци. 

Вештачките обвивки што се користат во произ-
водството на колбаси мораат да бидат од материјали 
кои не се штетни по здравјето и мораат да ги испол-
нуваат условите предвидени со прописите за здравс-
твената исправност на животните намирници. 

Бојосани вештачки обвивки можат да се употре-
буваат под услов, бојата да не премѕинуза содржи-
ната на производот, и да не се растворува во некоја 
од неговите компоненти. Бојата од бојосаните веш-
тачки обвивки не смее да се растворува во врела во-
да и во врел 4°/г-тен раствор на оцетна киселина во 
текот на 1 час. 

Печатарските бои што се користат за означување 
и декларирање на производите во обива и не смеат 
да минуваат низ обвивката киту да прекинуваат на 
содржината на производот. 

Бојосаните обвивки ве смеат ва 1 m2 да содржат 
повеќе од: . у — 

1) 0,3 mg арсен; 
2) 1 mg олово; 
3) 4 mg тешки метали, вкупно. 
За заштита на обвивките од мувла, можат да се 

користат раствори на еорбинска, лимонска, винска, 
млечна и оцетна киселина или раствори на соли од 
тие киселини кои ве се штетам но здравјето ѕ& 
ѓето. 
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Член 34 
Според употребената суровина и начиттот н§ про-

изводството, колбасите се произведуваат и се пуш-
таат во промет како: трајни колбаси, полутрајии 
колбаси, барени колбаси, колбаси од дробови, колба-
си за печење и варени колбаси. 

Т р а ј н и к о л б а с и 

Член 33 
Трајни колбаси се произведуваат од издробено 

свинско, говедско и овчо месо од I или II категорија 
(основна маса), од цврсто масно ткиво и од додатни 
состојки, и не подлежат на термичка обработка. 

Во производството на трајни колбаси можат да 
се употребуваат говедско и овчо месо само ако е тоа 
со овој правилник пропишано. 

Во готовиот производ не смее да има повеќе од 
30°/о вода, ако со овој правилник не е пропишано, 
поинаку. 

Член 36 
Фил от на трајните колбаси се полни во природ-

ни или вештачки црева. Обвивките на трајните кол-
баси не смеат да бидат оштетени, ниту позначително 
промастени. 

Член 37 
Трајните колбаси мораат да ги исполнуваат след-

ните 'услови: 
1) пресек от да има изглед на мозаик составен од 

приближно уедначени парченца од мускулно ткиво 
во црвена боја и од цврсто масно ткиво во белузлава 
боја; 

2) парченцата од цврсто масно ткиво да се рам-
номерно распоредени во основната маса и при сече-
ње да не се размачкуваат и да ,не иопаѓаат од на-
резокот; 

3) на просекот од колбасот да нема шуплини и 
пукнатини} 

. 4) обвивката добро да налегнува на филот и.фи-
лот да може лесно да се сече во тенки листови. 

Член 38 
Салами се трајни колбаси полнети во црева со 

пречник од најмалку 50 шш и подложени на подолг 
процес на ферментација. Остатоците на мувла и пра-
шок за покривање (посинување, обложување) мораат 
да бидат што порампомерно распоредени по површи-
ната на саламата. 

Член 39 
Трајните колбаси се произведуваат и се пуштаат 

во промет како: зимска салама, миланска салава, 
сремски колбас и кулен, а можат да се произведу-
ваат и да се пуштаат во промет и други видови трај-
ни колбаси и салама. 

Член 40 
Зимска салама е производ добиен од поситно, а 

миланска салама од покрупно издробено свинско ме-
со од I категорија и од цврсто масно ткиво, на кои 
може да им се додаде до 10% говедско месо од I ка-
тегорија. 

Филот се полни во солени тенки коњски или 
говедски црева или вештачки црева. 

Зимска салама може да се обвие оо канап. 
Во готов производ не смее да има маст повеќе 

од двојната количина на безггачините. 

Член 41 
Сремски колбас е производ добиен од . грубо, из-

дробено свинско месо од I категорија и од цврсто 
масно ткиво, на кое може да му се додаде 10% го-
ведско месо од I или II категорија. 

Односот помеѓу месото и цврстото масно ткиво 
мора да биде 65% спрема 35%. 

Кулен е производ добиен од мошне грубо издро-
бено свинско месо од I категорија и од цврсто масно 
ткиво, на кое може да му се додаде до 10% говедско 
месо од I или II категорија. 

Во производството на сремски колбас и кулон се 
употребуваат како додатни состојки особено лук и 
пиперка. 

Филот за сремски колбас се полни во свинско 
тенко црево, а филот за кулен во свинско слепо цре-
во или други обвивки. 

Во готов производ на сремски колбас и кулен не 
смее да има повеќе од 35"/о вода. 

Член 42 
Други видови трајни колбаси и салама можат да 

се .произведуваат само врз основа на производителс-
ка спецификација и мораат да ги исполнуваат ус-
ловите пропишани во чл. 35 до 38 од овој правилник, 
со тоа што можат да се произведуваат и од говедско 
или овчо месо. 

На колбасите од став 1 на овој член што се про-
изведуваат од свинско месо може да им се додаде 
до 35% говедско месо од I или II категорија. Ако се 
користи поголем процент на говедско месо, колбасот 
мора да се декларира како „говедски колбас". 

Додатокот на овчо месо мора да биде посебно 
деклариран. 

Во производството на колбасите од став 1 на 
овој член може да се употреби и цврсто масно ткиво 
до 35%. 

Во производството на колбасите од став 1 на 
овој' член може да се додаде до 2% белтачиви од 
млеко, квасец или белтачини од соја (маломасио сол-
но, брашно или СОЈИН гриз). 

Во готовиот производ не смее да има повеќе од 
40% вода. 

Член 43 
Декларацијата на трајни колбаси мора да содр-

жи назив на производот, фирма и назив и седиште 
на производителот и податоци за видот и количината 
на употребените адитиви и додатни состојки, а про-
изводите од член 42 на овој правилник — и ознака 
„траен колбас". 

Декларацијата за трајни колбаси се става врз 
етикетата која се прицврстува за еден крај на про-
изводот или на бандеролата која се обвизува околу 
производот, а за салама и кулен — на бандеролата. 

Етикетата (бандеролата) може да се користи и 
кај други видови трајни колбаси. 

П о л у т р а ј н и к о л б а с и 

Член 44 
Полутрајните колбаси се произведуваат од из-

дробено месо од добиток за колење, од4 масни ткива, 
од месно тесто, од дробови, од кожички, од остатоци 
на спојио и масно ткиво и од дозволени додатни сос-
тојки, и .подлежат на термичка обработка 

Член 45 
По лу трај пите колбаси мораат да ги исполнуваат 

следните услови: 
1) на гсресекот на колбаоот да нема непросаламу-

рено месо; 
2) состојките во филот што порамномерно да се 

распоредени; 
3) фи лот добро да јавале глува обвивката; 
4) масните ткива да се во белузлава боја и при 

©ечење да не допаѓаат од филот. 
Член 46 

* Полутрајне колбаси се произведуваат и се пуш-
таат во промет како: шункарица, тиролски колбас, 
крањски колбас, летен колбас, ловечки колбас и го-
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Ако колбасите од став 1 на овој член се произ-
ведуваат како сл анин ски колбаси, таквите колбаси 
мораат да содржат најмалку 20% месно тесто, а дру-
гиот дел од содржината на колбасите сочинува цврс-
то масно ткиво кое може да биде заменето со издро-
бено свинско месо. Ако. масното ткиво не се додава 
заедно со кожички, до 10% од масното ткиво може 
да се замени со кожички. 

Во производството на колбасите од став 1 на 
овој плен може да се употреби до 2% обрасло .млеко 
во прав или до 2% емулгатор, до З0'°/о сирење, до 
5% јајца (жолчка, белка, меланж) и до *5% мас-
линки. 

Додатокот на сирење мора посебно да се декла-
рира, (на пример: „колбас со сирење" и др.). 

Готовиот производ не смее да содржи повеќе од 
Б5°/о вода. 

Член 54 
Декларацијата за сите видови полутрајни кол-

баси мора да содржи назив на производот, фирма и 
назив и седиште на производителот и податоци за 
видот и количината на употребените адитиви и до-
датни состојки. • 

Декларацијата се става на обвивката или етике-
тата прицврстена за еден крај на производот. Полу-
трајните колбаси што се пуштаат во промет во низи 
или чифтови можат да имаат заедничка деклараци-
ја, а етикетата се прицврстува за низа или за повеќе 
сврзани чифтови. 

Б а р е н и к о л б а с и 

Член 55 
Барени колбаси се произведуваат од месно тесто, 

масни ткива, издробено месо од I, II или III катего-
рија и од додатни состојки. 

Варените колбаси можат да содржат до 60% вода 
и до 30% .маст* 

Варените колбаси можат да се пуштаат во про-
мет и без обвивка, под услов да се запакувани во 
соодветна амбалажа. 

Член 58 
Варените колбаси мораат да ги исполнуваат след-

ните услови: 
1) да се цврсти и сочни и под лесен притисок да 

не отпуштаат течност; 
2) по површината да се во костенливоцрвена бо-

ја, без оштетувања, поголеми набори и деформации; 
3) филот кај кремвиршлите, сафаладата, екстра-

-колбасите и паризерот да е во уедначена розоео-
црвена боја; 

4) обвивката кај колбасите со обвивка, цврсто да 
налегнува на филот, така што при прекршување iia 
колбасот да не се одвојува од филот. . ' • 

Член 57 
Варените колбаси се произведуваат и се пуштаат 

во промет како: кремвиршли, сафалади, париски 
колбас и екстра-колбас, а можат да се произведу-
ваат и да се пуштаат во промет и други видови ба-
рони колбаси. 

Член 58 
Филот од кремвиршли и сафалади се состои од 

70% месно тесто, а другиот дел од филот сочинува 
масно ткиво. Месното тесто во количина до 20% мо-
же да се замени ,со издробено свинско месо од I или 
И категорија. 

Филот за кремвиршли се полни во обвивки с<5 
пречник од 18 до 24 mm, а филот за са фа лади во 
обвивки со пречник од 25 до 40 mm или фил от Со 
термокоагулација се обликува во колбаси од 

ведски колбас, а можат да се произведуваат и да се 
пуштаат во промет и други видови полу трај ни кол-
баси. 

Член 47 
Шункарица е колбас произведен од крупно' из-

дробено саламурено свинско месо од I категорија, од 
месно тесто до 15% и од цврсто масно ткиво до 15%. 

Филот се полни во говедски или вештачки црева. 
. Во филот на шункарица мораат да бидат видно 

уочливи крупно сечените парчиња саламурено свинс-
ко месо, а деловите од цврсто масно ткиво мораат да 
имаат приближно уедначен облик и рамномерно рас-
поредени на просекот. 

Член 48 
Тиролски колбас е колбас произведен од издро-

бено свинско месо од I или II категорија (од што 20% 
може да биде заменето со говедско месо од I катего-
рија), од месно тесто до 20% и од цврсто масно ткиво 
до 25%. 

Филот се полни во црно бојосани вештачки 
црева. 

Во производот мораат јасно да се уочуваат пар-
ченца на издробено свинско месо. 

Член 49 
Крањски колбас е колбас произведен од издро-

бено саламурено или несаламурено свинско месо од 
I или II категорија, од месно тесто до lOVo и од мас-
ни ткива до 30%. 

Филот се полни во свински тенки црева. 
Крањски колбас се пушта во промет со завртени 

и споени краишта. 

Член 50 
Летен колбас е колбас произведен од издробено 

свинско месо од I или II категорија, од месно тесто 
до 20% и од масни ткива до 20%. 

Филот се полни вр говедски или вештачки црева. 

Член 51 
Ловечки колбас е колбас произведен од издро-

бено свинско месо од I или II категорија, од масни 
ткива до 25%, од месно тесто до 20*% и од издробено 
говедско месо до 20%. Половина од говедокото месо 
може да се замени со месо од хранопроводи, со пред-
желудници од говеда, со орце и со остатоци од спојио 
ткиво, со тоа што употребената количина на остатоци 
од спојио ткиво да не смее да премине 5% во однос 
на количината на филот. 

Филот се полни во свински тенки, говедски или 
вештачки црева. 

Член 52 
Говедски колбас е колбас произведен од издро-

бено говедско месо од I, И или III категорија, од 
месно тесто до. 25% и од масни ткива до 25%. 

* Говедското месо може во количина до 25% да 
биде заменето со месо од срце и од храшшроводи. 

Филот се полни во говедски или свински тенки 
црева. 

Член 53 
Други видови полу трај ни колбаси можат да се 

произведуваат само врз основа на производите лека 
спецификација и мораат да ги исполнуваат условите 
од чл. 44 и 45 на овој правилник, со тоа што овие 
колбаси можат да се произведуваат и од месо од 
копитари или од овчо месо, и тоа мора посебно да се 
декларира. 

Колбасите од став 1 на овој член можат да со-
држат од 20% до 50% месно тесто, а мораат да содр-
жат најмалку 25% месо од сите категории. 

Остатокот на содржината на колбасите го сочи-
нуваат масно ткиво, дробови, кожички, остатоци од 
спој но и масно ткиво, како и додатни состојки. 
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пре*шици. вештачките обвивки мораат по квалите-
тот да им одговараат на природните обвивки (лесно 
да пукаат, да не. се жилави и да не се одвојуваат од 
фи лот). 

Член 59 
Филот за париски и филот за екстра-колбаси се 

состои од 65% месно тесто, а другиот дел од фи лот 
го сочинуваат масни ткива. Месно тесто во количина 
до 20% може да биде заменето со издробено свинско 
месо од I или II категорија. Коцките од цврсто мас-
но ткиво мораат да бидат видливи на пресек на па-
риски колбас. 

Фи лот за париски колбас се полни во говедско 
слепо црево или во вештачко црево со пречник од 
најмалку 10 cm, а фи лот за екстра-колбас — во го-
ведско или вештачко црево Со пречник од најмалку 
4 cm. 

Член 60 
Другите видови барени колбаси можат да се про-

изведуваат само врз основа на производителот спе-
цификација и мораат да ги исполнуваат условите од 
чл. 55 и 56 на овој правилник. 

Во производството на колбаоите од став 1 на 
овој член мора да се употреби најмалку 50% месно 
тесто од кое половината може да биде заменета со 
издробено свинско месо од I или II категорија. Дру-
гиот дел на филот може да содржи говедско и свинс-
ко месо од сите категории, масни ткива, дробови, 
кожички и остатоци од опојно ткиво до 15%. 

Во производството на колбасите од став 1 на 
овој член може да се употреби до 2% обрано млеко 
во прав или до 2% емулгатор, до 5% јајца (жолчка, 
белка, меланж) и до 5% маслинки. Во оваа група 
колбаси спаѓаат и колбасите со Зеленчук (кисели 
краставици, пиперки и др.) кој може да се додаде во 
количина до 10%. 

Колбасот на кој му е додаден зеленчук мора да 
биде деклариран како колбас со зеленчук. 

Член 61 
Декларацијата за бароните колбаси мора да со-

држи назив ва производот, фирма и назив и седиш-
те »а производителот и податоци за видот и количи-
ната на употребените адитиви 'и додатни состојки. 

Декларацијата се става на обвивката или ети-
кетата прицврстена за еден'крај на производот. Кај 
поситни колбаси што се пуштаат во промет во низи, 
цела низа може да има заедничка декларација која 
може дате стави и на амбалажата единица во која 
производот се продава. 

К о л б а с и з а п е ч е њ е 

Член 62 
Колбаси за печење се произведуваат од месо од 

I, II и III категорија, од масни ткива и од додатна! 
состојки. 

Член 63 
Колбасите за печење се произведуваат и се пуш- -

таат во промет како „домашен колбас", а можат да 
се произведуваат и да се пуштаат во промет и други 
видови колбаси за печење. 

Член 64 
Домашни колбаси се сурови производи добиени 

од покрупно издробено свинско месо од I и II кате-
горија, од масни ткива и од додатни состојки. Во 
готовиот производ може да има најмногу до 30% 
маст. 

Член 65 
Други видови колбаси за печење можат да се 

произведуваат врз основа на производител ежа специе 

фикација. Ако во производството на овие колбаси 
се употреби овчо месо повеќе од 10%, колбасот во 
кој е употребено тоа месо мора да се декларира како 
колбас со овчо месо. 

Во филот за колбасот од став 1 ва овој 'член 
можат да се додадат јајца до 5%, емулгатор до 2% и 
потребна количина на вода. 

Во готовиот производ не .смее да има повеќе од 
30% маст. 

Одредбата од член 24 на став 1 и одредбите од 
чл. 25 и 26 на овој правилник важат и за колбасите 
од став 1 на овој член, 

В а р е н и к о л б а с и 
( к о л б а с и од д р о б о в и ) 

Член 66 
Варени колбаси се произведуваат од издробено 

свинско и говедско месо, од масни ткива, од дробо-
ви, од кожички, од остатоци на спојио ткиво, од крв, 
од булјон, од супа и од додатни состојки. Во произ-
водството на варени колбаси, освен кај шварглата 
може да се употреби до 2% емулгатор. 

Филот се полни во природни или вештачки 
црева. 

Варените колбаси можат да се пуштаат во про-
мет и без обвивка, под услов да се заладувани во 
соодветна амбалажа. 

Член 67 
Варените колбаси мораат да ги исполнуваат 

следните услови: 
1) обвивката добро да налегнува на филот, да не 

е оштетена, извалкана, мувлосана, слузава или леп-
лива; 

2) состојките на филот да се добро преварени и 
на пресекот да се добро меѓусебно поврзани; 

3) колбааите што се пуштаат во промет без об-
вивка да имаат правилен облик без поголеми де-
формации. 

Член 68 
Варените колбаси се произведуваат и се пуштаат 

во промет како шваргла, крвавица, колбас од црн 
џигер и паштета од црн џигер во црево, а вложа! да 
се произведуваат и да се пуштаат во промет и други 
видови варени колбаси. 

Член 69 
Шварглата се произведува од крупно издробено 

свинско месо и масни ткива. Во производството на 
овие колбаси можат да се употребуваат кожички, 
дробови, булјон и супа. , 

Шварглата мора да содржи најмалку 50% издро-
бено свинско месо, а може да содржи и до 15% масни 
ткива. 

Црна шваргла е шваргла која содржи до 20% 
крв. 

Филот се полни во слепо црево, во свински же-
лудници или во tвештачки црева од поголеми преч-
истен. ' , . 

Член 70 
крвавица е варен колбас произведен од крв и од 

други дробови, издробено свинско или говедско месо, 
масни ткива, џимиринки до 10%, маст, супа, кожич-
ки и булјон. Во производството на овие колбаси мо-
же да се употреби до 20% бел леб, ориз,, гершла,^про-
со, елда или пченкарно брашно, како и до 2% обране 
млеко во прав. 

Крвавицата може да содржи крв до 20%, а ко-
жички до 15%. 

Филот се полни во говедски тенки и свински 
дебели црева или во вештачки обвивки. 
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Член 71 
Паштета од црн џигер е варен колбас произве-

ден од издробено свинско месо, масни ткива, супа, 
кожички, црн џигер и Други дробови. Во производс-
твото на овие колбаси мора да биде употребено нај-
малку 40% месо и најмалку 15°/о црн џигер. 

'< Филот се полни во говедско тенко или рамно 
црево, свинско дебело црево или вештачка црево. 

Готовиот производ не смее да содржи повеќе од 
45°/о маст. 

Член 72 
Паштета од црн џигер во црево е варен колбас 

кој содржи најмалку 15% мелен црн џигер, наjмалку 
10% месо од I, И, III и IV категорија, а другиот дел 
од фи лот го сочинуваат други дробови, издробено 
свинско или говедско месо, масни ткива, маст и супа. 

Филот за паштета од црн џигер мора на предокот 
да биде со уедначена карактеристична боја, а кон-
ѕистенцијата мора да е мачкава, но нелеплива. 

Готовиот производ не смее да содржи повеќе од 
45% маст. 

Филот се полни во природни или вештачки об-
вивки. 

Во производството на паштета од црн џигер може , 
да се употреби до 2% емулгатор. 

Член 73 
Други видови варени колбаси можат да сс про* 

изведуваат само врз основа на производите лека спе-
цификација и мораат да ги исполнуваат условите од 
чл. бб и 67 на овој правилник. 

Во производството на колбасите од став 1 на овој 
член мора да биде употребено најмалку 30% издро-
бено свинско или говедско месо од III и IV катего-
рија, Другиот дел од филот го сочинуваат масни 
ткива (вклучувајќи и масно ткиво од говеда), Шет, 
дробови, булјон, супа, кожички и остатоци од спојио 
ткиво. 

Во производството на колбасите од став 1 на овој 
Член може да се употреби маломасно ооино брашно 
и гриз до 3%, гершла, елда, ориз, брашно, обране 
млеко до 4%, млеко во прав до 2% и јајца да 5Vo 
(жолчка, "белка и меланж). 

Член 74 
Декларацијата за варените колбаси мора да со-

држи назив на производот, фирма и назив и седиш-
те на цроизводителот и податок за додатните Сос-
тојки. 

Декларацијата се става на етикетата прицврсте-
на за еден крај на производот или на амбалажната 
единица во која се продава производот. 

Член 75 
Производите што ги исполнуваат условите од чл; 

68 до 74 на овој правилник, а не се полнети во цре-
ва, односно обвивки и немаат облик на колОас, мо-
жат да се пуштаат во промет под називот: „месен 
леб", „сирење од црн џигер", „кавурма" и ел 

3. Конзерви 

Член 76 
Конзерви се производи добиени од месо, масни 

ткива, дробови, кожички, остатоци на спојио и масно 
ткиво и додатни состојки, кои по обработката под-
лежат на дејството на топлина во херметички затво-
рени садови (лименки, стаклен™, туби, садови и об-
вивки од дозволен пластичен и алуминиум-жи мате-
ријал). 

Член 77 
Конзервите мораат да ги исполнуваат следните 

услови: 
1) да не се деформирани; 
2) надворешната површина да е чиста и без зна-

ци на корозија; 

3) дното и. кашалот да се незначително вдлабна-
ти, под притисок да не федерираат, освен кај лимен-
ките со капак од алуминиум кој е нарежан и се от-
вара на потег (tir hop), кои можат Ол аго да -федсри-
раат и дното може да биде рамно или незначителна 
издадено, како и садовите да се добро наполнети; 

4) двојните рабови на лименката да се правилно 
формирани, без деформации на рабовите .и во нив-
ната околина; 

5) надолжниот раб на лименката да е преклопу-
вачки или двоен, со тоа што лименките со преклопу-
вачки надолжен раб да мораат да бидат заштитени 
со дополнителен слој на лак по изработката на на-
должниот раб; 

6) внатрешните површини на лименката да се 
заштитени со превлака на лак која мора да биде хе-
миски отпорна спрема дејството на содржината на 
лименката и да имаат добра атхезивност; 

7) темните или црните дамки да не преминуваат 
во поголема мера на содржината; 

8) пастеризираните конзерви да се одрживи под 
условите на складирање до 10°С, а етерилиз1iратiите 
конзерви — на нормални собни температури; 

9) изгледот, составот, вкусот, миризбата, бојата и 
Јсонзистенцијата да се својствени за односниот вид 
производ. 

Член 78 
Според употребената суровина и технолошкиот 

процес на производството, конзервите се произведу-
ваат и се пуштаат во промет како: конзерви од "месо 
во {парчиња, конзерви од месо во сопствен сок. кон-
зерви од издробено месо, јадења во лименки и кол-
баси во лименки. 

К о н з е р в и од м е с о во п а р ч и њ а 

Член 79 
Конзервите од месо во парчиња се конзерви про-

изведени од парчиња саламурено или саламурено и 
чадено свинско, говедско или овчо месо, јазици, 
цврсто масно ткиво и додатни состојки. 

Во производството на конзервите од став 1-на 
овој член може да се употреби и желатин. 

Член 80 , 
Конзервите од месо во парчиња мораат да ги ис-

полнуваат и следните услови: 
1) да имаат боја, миризба и вкус, што се свој-

ствени на варено саламурено месо; 
2) месото да е исчистено од грубо СПОЈИО ТКИРО 

и лимфни јазли, а слојот на масно ткиво по повр-
шината да не преминува 15 mm, а ако се произведе 
со кожичка — во производот мораат да бидат заста-
пени природните односи на месо и масно ткиво; 

3) месото во готовиот производ да е од цврста 
конзистенција, а поодделни делови од месото меѓу-
себно поврзани; 

4) да не содржат во поголеми количини издвоени 
масти и течности и додатниот желатин што подобро 
да е растворен; 

5) во нив да не се наоѓаат посебно додадени ко-
жички или супа; 

6) да не содржат повеќе од 14% издвоено жел€, 
сметано на нето-т£жината на производот. 

Член 81 
t^nb-ред видот на употребеното месо и начинов 

на преработката, конзервите бд месо во парчиња се 
произведуваат и се пуштаат во промет како шунка 
или плешка, а можат да се произведуваат и да се 
(пуштаат во промет и други ридови конзерви од месо 
Во парчиња* 
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Член 82 
Шунка е конзерва добиена од месо на саламуре-

ни свински бутови од кои се отстранети коските, по-
големите наслојки на масно и грубо споено ткиво. 

Плешка е производ добиен од месо од саламу-
рени свински плешки од кои се отстранети коските, 
поголемите наслојки на масно и грубо спојио ткиво. 

Празнините во шуи ките и пдешкитс* настанати 
по одвејувањето на коските, мораат да бг дат попол-
нети со мускулно ткиво од бут, плешка или коле-
ница. 

Член 83 
Други видови конзерви од месо во парчиња мо-

жат да се произведуваат врз основа на производи-
т е л о т спецификации и мораат да ги исполнуваат 
условите од чл. 77, 78, 79 и 80 од овој правилник, 

Член 84 
Производите што ги исполнуваат условите од чл. 

79, ВО, 82 и 83 од овој правилник можат да се пуш-
таат во промет и во природни или вештачки црева 
или соодветна амбалажа, како и без амбалажа. Овие 
производи се пуштаат во промет под називот „ва-
рена шунка", „пресудама шунка", „варена плешка", 
„варена пресувана глава", „варен ролан врат" и ел. 

Џроизводите од став 1 на овој член не смеат да 
имаат издвоено желе. 

К о н з е р в и од м е с о в о с о п с т в е н с о к 

Член 85 
Конзереите од месо во сопствен сок се произве-

дуваат од месо од добиток за колење од I и II ка-
тегорија, освен месо од копитари, кожички или ос-
татоци на спојио ткиво, желатин и додатни состојки. 

Член 86 
Конзервите од месо so сопствен сок мораат да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) да имаат боја, вкус, миризба и компетенција 

својствени на варено саламурено или несаламурено 
месо; 

2) парчињата од месо да се исчистени од грубо 
спојено ткиво и лимфни јазли, како и од поголеми 
наслојки на масно ткиво; 

3) содржината на конзервите да е издадена до 
• 10°С и да е толку компактна што да може да се на-
режува; 

4) во готовиот производ да има најмалку 6096 
месо во поситни или покрупни парчиња. 

Површината на конзервите од став 1 на овој 
член може да биде покриена со желатин и со нас-
лојка на издвоена маст. 

Член 87 
Конзервите од месо во сопствен сок се произве-

дуваат според производателската спецификација и 
мораат да ги исполнуваат условите од чл. '76 и 77 на 
овој правилник. 

К о н з е р в и о д и з д р о б е н о м е с о 

Член 88 
Конзервите од издробено месо се конзерви про-

изведени од саламурено или несаламурено издробе-
но свинско, говедско или овчо месо. Во производ-
ството на овие конзерви можат да се употребуваат 
масни т о а , дробови, остатоци од сној но ткиво, ко-
жички и додатан состојки. 

Конзервите од етев 1 ста овој член се произве-
дуваат и се пуштаат во промет како конзерви од 
покрупно и шакатт издробено месо и како конзер-
ви од фето издробено месо. 

Додатокот на овчо месо мора посебно да се де-
кларира. 

Член 89 
Конзервите од издробено месо мораат да ги ис-

полнуваат и следните услови: 
1) содржината на производот да е компактна, да 

не е мачкава, да може да се нарежува и да има пос-
тојана уедначена боја; 

2) на површината на содржината да нема црни 
дамки во поголема мера; 

3) маста во содржината да е што ^рамномерно 
распоредена. 

На површината на содржината на производот 
може да има малку издвоено желе или маст. 

К о н з е р в и од п о к р у п н о и п о с и т н о 
и з д р о б е н о м е с о 

1 Член 90 
Според видот на употребеното месо и начинот 

на преработката, конзерви те од покрупно и од по-
ситно издробено месо се произведуваат и се пуштаат 
во -промет како месе** појадок и други видови кон-
зерви од издробено месо. 

Готовиот производ може да содржи најмногу до 
30% маст. 

Член 91 
Месниот појадок мора да содржи најмалку 8316 

издробено саламурено свинско месо или говедско ме-
со од I, II и III.категорија, а може да се додаде1 до 
4% скроб разматен во истата количина на вода и 
вкупно до 14% кожички и дробови, со тоа што крв-
на плазма може да има до 4%. Наместо половината 
од кожичките и дробовите може да се употреби 
емулзија. 

Месниот појадок мора да ги исполнува и след-
ните услови: 

1) на пресекот да содржи видливи парченца из-
дробено месо хомогено помешано со ситно мелено 
месо и со масно ткиво; 

2) да има својствен вкус и миризба. 

Член 92 
Други видови конзерви од издробено месо можат 

да се произведуваат врз основа на производителот 
спецификација и мораат да ги исполнуваат услови-
те од чл. 88 и 85 на овој правилник, со тоа што во 
производството на овие конзерви да може да се упо-
требува свинско, говедско, овчо месо и месо од ко-
питари од I, II и III категорија. 

Конзервите од став 1 на овој член мораат да со-
држат најмалку 55% месо, а другиот дел од содр-
жината сочинуваат масни ткива, дробови до 25% — 
од што може да има до 4% крена плазма, скроб до 
6% разматен во иста количина вода, кожички и ос-
татоци на масно ткиво — вкупно до 10%. 

Готовиот производ одлетав 1 на овој член може 
да содржи до 35% маст. 

К о н з е р в и о д ф и н о и з д р о б е н о м е с о 

! Член 93 
Конзерви од фино издробено месо се произведу-

ваат врз основа на производител ска спецификација. 
Во производството на конзервите од став 1 на 

овој член мора да се употреби 20% до 50°/о месно 
тесто и 25% месо. Остатокот од содржината го со-
чинуваат масни ткива, дробови, кожички, остатоци 
на опојно и масно ткиво, емулзија, скроб до 6% раз-
матен во иста количина на "вода, како и дода*« 
состојки. Вкупната количина на маст во готовиот 
производ не смее да изнесува повеќе од ш HI 
вода повеќе од 55f£. 
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Содржината на конзервата може да биде хомо-
генизира^, а на пресекот на содржината можат да 
се уочат парченца на масно ткиво. 

Член 94 
Конзервите од член 93 на овој правилник мо-

жат да се произведуваат и да се пуштаат во промет 
само под називот „нарезок за сендвич" или „Lunc-
heon meat". 

Ј а д е њ а во л и м е н к и 

Член 95 
Јадења во лименки (готови јадења) се конзерви 

произведени од месо од I, II или III категорија, дро-
бови, или производи од месо, со зеленчук или без 
зеленчук или други намирници од растително по-
текло, јајца и други додатни состојки. 

Член 96 
Јадења во лименки се произведуваат и се пуш-

таат во промет како: јадења од месо, јадења од дро-
бови, јадења од месо или дробови или производи од 
месо со зеленчук или други намирници од растител-
но потекло и јадења од зеленчук или други намир-
ници од растително потекло со месо или дробови или 
производи од месо. 

Јадењата во лименки можат да се збогатат со 
витамини и протеини од растително и животинско 
потекло во количина до 3%, кое мора посебно да се 
декларира. 

Член 97 
Јадења од месо во лименки се произведуваат и 

се пуштаат во промет како гулаш, а можат да се 
произведуваат и да се пуштаат во промет и други 
видови јадења од месо во лименки. 

Готов производ мора да содржи најмалку поло-
вина месо во однос на течниот дел на производот. 

Член 93 
Гулашот се произведува од говедско месо (говед-

ски гулаш), свинско месо (свински гулаш) или дру-
ги видови месо од I, II или III категорија со за-
пршка, мирудин и додатни состојки. 

Во производството на гулаш можат да се корис-
тат булјон, супа и домати. 

Во производството на гулаш може да се употре-
бува и варено месо (месо кое претходно е користено 
за добивање на месен екстракт), кое мора да биде 
посебно декларирано. 

Месото во гулашот мора да биде исечено во при-
ближно еднакви парчиња. Запршката за гулашот се 
подготвува од свинска маст или од јастиво масло и 
брашно, со тоа што во запршката за говедски гулаш 
може да има до 50% маст заменета со лој. 

Количината на брашното во запршката во однос 
на готовото јадење не смее да биде поголема од 2%, 
а во течниот дел на гулаЊот не смее да има грутчи-
ња запршка, како ниту поголеми делови на кромид. 

Член 99 • | . 
Други јадења од месо во лименки се произведу-

ваат врз основа на производител ска спецификација 
и мораат да ги исполнуваат условите од чл. 95, 96 и 
97 од овој правилник. 

Член 100 
Јадењата од дробови во лименки се произведу-

ваат и се пуштаат во промет како: шкембиња (фи-
леки), срце, бубрези и Јазици во сос, а можат да се 
произведуваат и да се пуштаат во промет и други 
видови јадења од дробови во лименки. Готовиот про-
извод мора да содржи најмалку 50°/« основни сос-
тојки 

Јадењата од дробови во лименки се произведу-
ваат врз основа на производител ска спецификација. 

Член 101 
Јадења од месо или дробови или производи од 

месо со зеленчук или други намирници од, растител-
но потекло мораат, како готови производи, да содр-
жат најмалку 30% месо, дробови, односно производи 
од месо. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член можат да се употребуваат јајца и лруш 
намирници од животинско потекло. 

Член 102 
Јадења од зеленчук или други намирници од 

растително потекло со месо или дробови или произ-
води од месо, како готови производи, мораат да со-
држат најмалку 20% месо, дробови, односно произ-
води од месо. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член можат да се употребуваат јајца и други 
намирници од животинско потекло. 

-Член 103 
Јадењата од зеленчук или други намирници од 

растително потекло со месо или дробови или про-
изводи од месо што се декларираат како: супи, пре-
ливи, сосови и ел. мораат да содржат најмалку 1096 
месо. 

( Член 104 
Количината на месо, дробови и други производи 

од месо употребени во производите од чл. 100, 101, 
102 и 103 од овој правилник мора да биде деклари-
рана во однос на нето-тежината на готовиот про-
извод. 

К о л б а с и во л и м е н к и 

Член 105 
Колбаси во лименки можат да се произведуваат 

и да се пуштаат во промет како кремвиршли, паш-
тети од црн џигер и други видови барени и варени 
колбаси. 

Колбасите во лименки мораат во поглед на сос-
тавот и својствата да им одговараат на одредбите од 
овој правилник што се однесуваат-на колбасите, ос-
вен одредбите за количината на водата во филот на 
колбаоите. 

Член 106 
Декларацијата за конзервите мота да ги содржи 

следните податоци: 
1) назив на производот и негово трговско име, 

ако производот го има; 
2) (јшрма и назив и седиште на производителот; 
3) датум на производството втиснат на капакот 

на лименката кој" може да биде кај трајните колба-
си шифриран, односно отпечатен со неизбришлив 
туш на капакот, дното или на пространиот ѕид на 
лименката; 

4) нето-тежина на производот; 
5) состав на производот според колички станот 

редослед, со тоа што мора да биде деклариран видот 
на употребеното месо, видот на додатните состојки 
од член 18 став 3 од овој правилник и количината на 
дробовите. 

Декларацијата за полутрајните конзерви мора 
да содржи и видно предупредување овие конзерви 
да се чуваат на температура до 10 °С. 

Декларацијата се става на лименката со лито-
граф^ а, со сув жиг и ел. или {на етикетата што се 
обвива околу лименката. 
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4. Готови смрзнати јадења 

Член 107 
Готови смрзнати јадења се термички обработени 

и смрзнати производи добиени од сите видови месо, 
освен месо од копитари, дробови или производи од 
месо, со зеленчук или без зеленчук или други на-
мирници од животинско или растително потекло и 
додатни состојки. и 

Готовите смрзнати јадења можат да се збогатат 
со витамини и протеини од растително и животин-
ско потекло до 3%, кое мора д£ биде посебно декла-
рирано. 

Во поглед на подготвувањето, составот, изгле-
дот и другите својства, готовите смрзнати јадења 
мораат да одговараат на односниот вид јаделе. 

Член' 108 
Готови смрзнати јадења се произведуваат врз 

основа на производител ска спецификација и се пуш-
таат во промет како: 

1) готови смрзнати јадења од месо; 
I 2) готови смрзнати јадења од дробови: 
3) готови смрзнати јадења од зеленчук или на-

мирници од растително потекло со додаток на месо, 
производи од месо или дробови. 

Член 109 
Готовите смрзнати јадења од месо, како готов 

производ, мораат да содржат најмалку 30% месо од 
I, II или III категорија. 

Готовите смрзнати јадења од дробови, како го-
тов производ, мораат да содржат најмалку 30% дро-
бови. 

Готовите смрзнати јадења од зеленчук или на-
мирници од растително потекло со додаток на месо," 
како готов производ, мораат да содржат најмалку 
15% месо. 

Член ПО . 
Декларацијата за готовите смрзнати јадења мооа 

да ги содржи следните податоци: 
1) назив на производот и негово трговско име, 

ако производот го има; 
2) фирма и назив и седиште на производителот; 
3) датум на производството кој мора да биде оз-

начен на надворешната страна на амбалажата; 
4) нето-тежина на производот; 
5) состав на производот во количина на основ-

ните состојки, со тоа што мора да биде деклариран 
видот на употребеното месо, дробовите и видот на 
додатните состојки; 

6) упатство за начинот на чувањето и подготву-
вањето. 

Член 111 
Амбалажата за пакување на готовите смрзнати 

јадења мора да им одговара на прописите за здрав-
ствената исправност на животните намирници. 

Член 112 
Готовите смрзнати јадења се смрзнуваат во ту-

нели ла дил ници на температура пониска од —30 °С. 
Готовите смрзнати јадења се чуваат нп. темпе-

ратура од —18°С и пониска, а можат да се тргн-
спортираат на температура која не преминува —10°С. 

5. Сувомесести производи 

Член 113 
Сувомесести производи, во смисла на овој пра-

вилник, се производи добиени со солена или еала-
мурење и сушење или со термичка обработка со ча-
дена, или без чадење, на свинско, говедско и овчо 
месо или месо од копитари. 

Член 114 
Сув о-мес ветите производи мораат да ги исполну-

ваат следните условил 

1) површината да им е чиста и сува, по која 
може да има наместа и во потенок СЛОЈ помали нас-
лојки на мувла; 

2) да имаат миризба и вкус својствени за тој 
производ: и за видот на употребеното месо, а ако се 
чадени — и на чад; 

3) да се со што поправилен облик, со уредно об-
режани рабови и без засеци; 

4) месестите дел оби на производот да се во свет-
лоцрвена до затвореноцрвена боја, со тоа што пери-
ферните делови можат да бидат во потемна боја; 

5) масното ткиво да е пластично и во бела боја, 
а површинските слоеви можат да Mwaai жолтеника-
ва нијанса; 

6) да се доволно исчистени и изгледот, миризба-
та, вкусот, конзистенцијата и другите својства да им 
одговараат на односниот производ, а ако се чадени 
— да имаат миризба и вкус на чад. 

Сувомесестите производи се пуштаат во промет 
со кожа или без кожа. Ако производот е со кожа, 
таа мора да биде во светла до теми охо етен лива боја, 
без засеци и други оштетувања. 

Член 115 
Според видот и деловите на месото од кое се 

произведени, од начинот на технолошката обработ-
ка и трајноста, сувомесестите производи се пуштаат 
во промет како трајни и полутрајне! производи. 

Трајни, односно термички необработени, сушени 
на чад или без чад, сувомесести производи се пуш-
таат во промет како: далматински пршут, -истарски 
пршут, његушки пршут, сува шунка, сува плешка, 
сува вратина, сува вратила во црево или мрежичка, 
сува свинска печеница, сув свински каре, суви реб-
ра, говедски пршут и овча и козја пастрма. 

Полутрајни, рдносно термички обработени суво-
месести производи се пуштаат во промет како: ча-
дена шунка, .чадена плешка, чадено каре, чадена 
печеница, чадена вратена, чадена вратина во црево 
или go мрежичка, суви ребра, сува глава, сува коле-
ница, сува ногичка и сува опашка. 

Покрај производите од ст. 2 и 3 на овој член, 
можат да се произведуваат и да се пуштаат во про-
мет и други видови трајни и полутрајни сувомесес-
ти производи. 

Член 116 
Далматински "пршут е солен или саламурен и 

на ладен чад и воздух сушен свински бут со кожа, 
без крена и бедрена коска, без опашка и ногички, а 
се одликува со специфичен вкус. 

Далматинскиот пршут мора да биде на пресек 
во темноцрвена боја, конзистенцијата на произво-
дот мора да биде еластична а масното ткиво мора да 
има бела или розова нијансијоана боја. 

Член 117 
Сува шунка и сува-плешка се производи добие-

ни со саламурење, чадење и сушење на бутови, од-
носно плешки на возрасни месести свињи. 

Сува шунка е бут, со кожа или без кожа, од кој 
се отстранети ногичките, бедрената коска, крсната 
коска и опашката. Дебелината на слоевите на сла-
нината по површината не смее да биде поголема од 
25 mm. 

Сува плешка е плешка со кожа или без кожа, 
од која се отстранети ногичките. 

Член 118 
Сува вратила со коски е саламурен и чаден 

свински врат во должината на сите вратни и први-
те три градни пршлени со припаѓачкиот дел ребра 
во широчина на вратите пршлееи. 

Сува в р а т н а без коски е производот од став 1 
на овој член од кој се извадени коските. 

Сува вратата во црево е саламурена вратила без 
коски, завиткана во слепо или задно говедско црево, 
е ерозии или вештачки обвивки, мрежички и др. 
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Сува вратина во црево, што се пушта во промет 
под називот „буѓола", се, произведува со подолга 
ферментација и не подлежи на термичка обработка. 

Член 119 
Сува свинска печеница е производ добиен од со-

лен или саламурен, чаден и сушен надворешен дел 
од свински грб од кој претходно се отстранети кос-
ките, опојното и масното тки&о. 

Член 120 
Суво каре (свински грб) е производ добиен со 

саламурење и чадење на преполовен грб, без 'рбет-
ниот мозок, во должината од четвртиот граден прш-
лен најдалеку до крсната коска, со припаѓачкиот 
дел ребра долг најмногу 3 cm, сметано од печени-
цата. Слојот на сланината на суво каре lie смее да 
биде подебел од 0,6 cm. 

Каре со кожа се произведува како и суво каре, 
со тоа што врз него се оставаат масно ткиво и ко-
жичка во природни односи. 

Член 121 
Суви ребра се производ добиен се саламурење 

или чадер е на градниот кош од КОЈ е симнат гор-
ниот слој на масното ткиво. 

Член 122 
Сува глава е производ добиен со солење или са-

ламурење и чадење на половина глава, без вилица и 
челусна коска, мозок и јазик, а која од трупот е от-
сечена во зглобот на черепот. 

Член 123 
Суви коленици се производ добиен со саламу-

рење и чадење на предни и задни свински коленици, 
подлактици и лотколеници. . 

Член 124 
Суви ногички се производ добиен со солење или 

саламурење и чадење на предни и задни свински но-
гички, отсечени во скочниот односно колениот зглоб, 
од кои се отстранети чапунките. 

Член 125 
Сува опашка е производ со крена коска или без 

крена коска, добиен со солење или саламурење м 
чадење на свинска опашка. 

Член 126 
Говедски пршут, овча и козја пастрма се солени 

или саламурени и на ладен чад и воздух добро про-
судени помали или поголеми делови говедски труп 
цели овчи или козји трупови, полутинки и четвр-
тинка со коски или без нив. 

Член 127 
V 

Други сувомесести производи можат да се про-
изведуваат само врз основа на производителска спе-
цификација и мораат да ги исполнуваат условите од 
член 114 на овој правилник. 

Член 128 
Декларацијата за сувомесести производи мора да 

содржи назив на производот, фирма и назив и-се-
диште на производителот^ со тоа што во називот на 
производот мора да се означи дали производот е 
траен или полутраен. 

Декларацијата се става на производот или на 
етикетата која мора да биде прицврстена на произ-
водот. Кај помали парчиња сувомесести производи 
(суви ногички, сува опашка, суви јазици и ел.) може 
поголем број производи да има заедничка деклара-
ција. 

6. Сланина 

Член 129 
Сланина е производ добиен со солење, саламу-

рење, сушење, чадење, печење или варење на цврс-
то масно ткиво или масно ткиво од свињи!, со кожа 
или без кожа. 

Сланината се произведува и се пушта во про-
мет како сурова солена сланина, сува сланина, пе-
чена сланина и варена сланина. 

С у р о в а с о л е н а с л а н и н а 

Член 130 
Сурова солена сланина е производ добиен со се-

лење на грбна сланина. 
Суровата солена сланина мора да ги исполнува 

следните услови: 
1) да е правилно обликувана, без делови кои 

висат; ' 
2) да е чиста, во бела боја; 
3) да има својствена миризба и вкус. 
Суровата сланина се пушта џо промет со кожич-

ка или без неа. 

С у в а и п е ч е н а с л а н и н а 

Член 131 
Сува сланина е производ добиен од саламурено 

или солено и чадено цврсто масно ткиво и масно 
ткиво од свињи. 1 

Печената сланина се добива на ист начин како и 
сувата сланина, со тоа што не мора да се чади, но 
мора да биде обработена со сува топлина на темпе-
ратура од 70°С до 80°С. 

Сувата и печената сланина мораат да ги испол-
нуваат следните услови: 

1) да се правилно обликувани, без засекотини 
и делови што висат; 

2) да имаат чисти и суви површини, без мувла, 
а боја жолтокостенлива до костенлива, освен сла-
нината потурена со пипер; 

3) масното ткиво на пресек да има бела боја ко-
ја по површината може да биде светложолта, а ме-
сестите делови уедначена црвена боја; 

4) да се цврсто еластични, но не жилави, така 
што да можат лесно да се сечат во тенки листови; 

5) да имаат миризба и вкус својствени за 
поодделен вид сланина. 

Член 132 
Сува сланина се произведува и се пушта во про-

мет како: сув подбрадник (годер), грбна сланина, 
плеќна сланина, ца: :о месо и месеста сланина, а 
можат да се произведуваат и да се пуштаат во про-
мет и други видови сува сланина. 

Печена,сланина се пушта во промет како плеќна 
сланина, царско месо и. месеста сланина. 

Член 133 ч 
Подбрадник (годер) е долен дел од вратна сла-

нина. 
Грбна сланина е сланина од грб од вратот до 

крсната коска, во дебелина'најмалку 2 cm на нај-
тенкиот дел. 

Плеќна сланина е четвртесто обликувана плеш-
ка .(лопатка) без KOCI^, заедно со кожата и слани-
ната. 

Царско месо е дел од градниот кош со потрбу-
шината и слабината на месести свињи, а може да 
се пушта во промет во едно парче или преполовено 
по должината. 
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Месеста сланина е четвртест© обликуван дел од 
градниот кош на месести свињи со дел од потрбу-
шината и ел абената, без ребра и коски, со тоа сло-
јот на сланината да не смее да биде потенок од 3 cm, 
ниту подебел од 8 cm. 

Трбушна сланина е сланински дел од потрбу-
шина од дебели свињи. 

В а р е н а с л а н и н а 

Член 134 
Варена сланина се пушта во промет како слани-

на потурена со пипер, а можат да се произведуваат 
и да се пуштаат во промет и други видови варена 
сланина. 

Сланина потурена со пипер е грбна сланина без 
кожа, долгунесто обликувана со прави агли, во де-
белина до 4 cm, суво солена и натриена со мелени 
црвена пиперка. 

Член 135 
Други видови сланина мокат да се произведу-

ваат врз основа на произв одите лека спецификација 
и мораат да ги исполнуваат условите од чл. 130 и 
131 бд овој правилник. 

Член 136 
Декларацијата за сланина мора да содржи на-

зив на производот, ознака на обликот на термичката 
обработка (сува, печена, варена) и фирма и назив и 
седиште на производителот. 

Декларацијата се става на производот или на 
етикетата прицврстена на производот. 

7. Маст 

Член 137 
Маст, во смисла на овој правилник, е производ 

добиен со топење на масно ткиво, сало и опороци од 
свињи и говеда. 

Според видот на животното од кое произлегува 
масното ткиво, масата се произведува и се пушта во 
промет како свинска маст и говедски лој. 

Член 138 
Свинската маст се произведува и се пушта во 

промет како домашна свинска маст и свинска маст. 

Член 139 
Домашна свинска маст е производ добиен по су-

ва постапка на топење на масни ткива, сало и опо-
роци од свињи. 

Домашната свинска маст мора да ги исполнз^ва 
следните услови: 

1) да има бела боја, или бела боја со слаба жол-
теникава или сивкава нијанса; 

2) да има миризба и вкус на свелш џимиринки, 
со тоа што не смее да има никаква странска ми-
ризба; 

3) на температура од 70°С да е наполно проѕир-
на со појава на слабо златножолта нијанса; 

4) да има мачкава компетенција при темпера-
тура од 15 до 25°С; 

5) да има мазна или зрнеста структура; 
6) да не содржи талог од џимиринки повеќе од 

0,2%; 
7) да не содржи повеќе од 0,3% вода и киселин-

скиот степен да не е поголем од 3. 

Член 140 
Свинска маст е производ добиен со влажна пос-

тапка на топење на масни ткива, сало и оиороци од 
свињи. 

Свинската маст мора да ги исполнува следните 
"услови: 

1) да има бела боја, миризба и вкус на варено 
свинско месо; 

2) да нема никакви туѓи или ^специфични вкус 
и миризба; , 

3) да е наполно проѕирна на температура од 
70°С; 

4) да е пластична и мазна на температура од 
15°С; 1 

5) да не содржи над 0,3% вода и киселинскиот 
степен да не е поголем од 3. 

Член 141 
Во производството на маста од чл. 139 и 140 од 

овој правилник молчат да се употребуваат антиокси-
данси и синергисти. 

Член 142 • 
Забрането е рафиниран^ на запалена или на 

друг начин расипана маст. 

Член 143 
Говедски лој е производ добиен со топење на 

масно ткиво од говеда. 

Член 144 
Говедски лој мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да е свеж и чист; 
2) да има бела, беложолтеникава или жолтени-

кава боја; 
3) да има својствена миризба и вкус; 
4) да не содржи повеќе од 0,3% вода и киселин-

скиот степен да не е поголем од 3. 

Член 145 
• Декларацијата за маст мора да содржи фирма и 

назив и седиште на производителот, ознака на видот 
на маста (домашна свинска маст, свинска маст, го-
ведски лој) и на видот и процентот на антиоксидан-
сите и синергистите изразена во нето-тежина, како 
и датум на производството. Овие ознаки се ставаат 
на амбалажата во која се пакува маста. 

Декларацијата за маст што се пушта во промет 
Ео буриња, сандаци или картонски кутии, мора да 
содржи, покрај податоците од став 1 на овој член, и 
податоци за бруто-тежината и за дарата. Овие по-
датоци се ставаат со шаблон или со огнен жиг. 

Член 146 
Џимиринки, во смисла на овој правилник, се ос-

татоци од масно ткиво на свињи добиени во произ-
водството на домашна свинска маст. 

Џимиринтште мораат да ти исполнуваат следни-
те услови: 

1) да не се препржени, загорени и запалени; 
2) да не содржат влакна, поголеми остатоци од 

кожички или други примеси; 
3) да имаат својствена миризба и вкус. 

8. Други производи од месо од добиток за колење 

Член 147 
Во другите производи од месо од добиток за ко-

лење, во смисла на овој правилник, спаѓаат јадења 
во желе (аспик), месни салати и лачи (ладетини), а 
врз основа на производител ска спецификација мо-
жат да се произведуваат и да се пуштаат во промет 
и други видови слични производи. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член мора да биде* употребено најмалку 35% 
сурово месо од I, II или III категорија. 
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Член 148 -
Јадења во желе се термички обработени одре-

зоци или нарезоци месо или нарезоци на производи 
од месо препиени со желе, на кои можат да им се 
додадат зеленчук и други намирници од растително 
потекло. 

Желето мора да биде без грутчиња, проѕирно и 
со цврста компетенција при собна температура. 

Член 149 
Месни салати се производи од месо што содржат . 

нарезоци од термички обработено месо или од про-
изводи од месо, преработен или непреработен- зелен-
чук или други намирници од растително потекло и 
додатни состојки. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член можат да се употребуваат винска и ли-
монска киселина, како и оцет. 

Член 150 
.Лачи (лад£тин.и) се производ добиен ед исечено 

свежо или саламурено месо и закиселено со булјон, 
кој по ладењето преминува во галерта.' 

Нозете, ушите, муцката и кожичките што се упо-
требуваат за производство на лачи, мораат да бидат 
претходно* добро очистени. 

Во производството на пачи можат да се употре-
буваат желатин, вински оцет, зеленчук и вообичае-
ните додатни состојки. • 

Член 151 
Декларацијата за производите од член 147 на 

овој правилник мора да содржи назив на произво-
дот, фирма и назив и седиште на производителот, 
како и датум на производството за производот што 
се пушта во промет во оригинално пакување. 

IV. ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО ОД КОПИТАРИ 
/ 

Член 152 
Производите од месо од копитари се произведу-

ваат и се пуштаат во промет како колбаси, а. можат 
да се произведуваат и да се пуштаат во промет и 
други видови производи од месо од копитари, со тоа 
што тие производи .мораат да се декларираат како 
производи од месо од копитари. 

V. ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО ОД ЖИВИНА 

Член 153 
Производи од месо од живина се произведуваат 

и се пуштаат во промет како конзерви од месо од жи-
вина и суво гускино месо, а можат да се произведу-
ваат и да се пуштаат во промет и други видеви про-
изводи од месо од живина. 

1. Конзерви 

Член 154 
Конзерви од месо од живина се произзедуваат 

и се пуштаат во промет како: паштета од месо од 
живина, паприкаш од месо од живина и други ви-
дови конзерви од месо од живина. 

Месото од живина што се употребува во произ-
водството на- конзервите од став 1 на овој член мора 
да биде исчистено од лердувни никулци, засироци 
на крв, крваво месо и набиеници. 

Одредбите на овој правилник што се однесуваат 
на конзервите од месо од добиток за колење соглас-
но се применуваат и на конзервите од месо од жи-
вина. 

Член 155 
Паштетата од месо од живина е конзерва произ-

ведена од варено месо рд живина и маст од живина 
или други јастиви маснотии до 40%. 

Паштетата од месо од живина мора да ги испол-
нува следните услови: " 

1) да има хомогена и мачкава компетенција; 
2) да е без поголеми шуплини и да има уедначе-

на светлорозова боја; 
3) по површината да нема поголеми количини 

на издвоена маст; 
4) готовиот производ да не содржи повеќе од 

39% маст. 

Член 156 
Паприкаш од месо од живина е конзерва добие-

на од месо од живина, со коски или без нив, со за-
пршка, со мирудин и додатни состојки. Во производ-
ството на овој производ може да се употребува и 
супа. 

Во производството на производите од став 1 на 
овој член може да се употребува и извадено месо, 
кое мора да биде посебно декларирано. 

Паприкашот од месо од живина морава содржи 
најмалку половина 'месо во однос на течниот дел, 
мора да биде умерено потпржен и со својствена ми-
ризба. 

Паприкашот од месо од живина се пушта во 
премет под називот на видот на живината од која о 
произведен. 

Член 157 
Други видови конзерви од месо од живина мо-

жат да се произведуваат в^з основа на производи-
тел ска спецификација. 

' 2. Суво гускино месо 

. Член 158 
Суво гускино месо е производ добиен со сољење, 

чадење и сушење на гускино месо. 
Суво гускино месо се пушта во промет како: су-

ви гускини гради, суви густини копани и суви гус-
кини половини. 

Член 159 
Суви гускини гради, суви гускини копани и су-

ви гускини половини мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

. 1) да имаат својствена миризба и вкус на чад; 
2) површината на производот да е СЈЧѕа, а кожа-

та што го покрива производот да има златножолта 
или златнотемна боја; 

3) масните делови да се во цврста коегзистен-
ција и да имаат бела боја до бледожолта. 

Член 160 
Други производи од месо од живина можат да 

се произведуваат врз основа на производители^ 
спецификација. 

Член 161 
Одредбите на чл. 114 и 136 од овој правилник 

важат и за производите од месо од живина. 

I VI. ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО ОД ДИВЕЧ 

Член 162 
Производи од месо од дивеч можат да се произ-

ведуваат врз основа на производителока специфика-
ција, со тоа што во конзерви и во колбаси од месо 
од дивеч мора да има најмалку 25% од тоа месо. 
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УП. ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО ОД ПОМАЛА 
ВРЕДНОСТ 

Член 163 v 

Производи од месо што се произведени со упо-
треба на месо од член 5 став 2 на овој правилник, 
се пуштаат во промет со ознака „производи од по-
мала вредност". 

Под ознака „производи од помала вредност" се! 
пуштаат во промет и производи »ои породи техно-
лошки грешки и други услови на квалитетот отста-
пуваат во помала мера од условите пропишани со 
овој правилник (еластичност, кегзистенција, мириз-
ба, вкус, боја и др.), имаат помали оштетувања на 
обвивките, незначително вдлабнати и 'рѓосани ли-
менки и слични недостатоци. 

Производите од ст. 1 и 2 на овој "член можат да 
се продаваат на мало само издвоено од другите про-
изводи од месо, и по сразмерно пониска цена. 

Член 164 
Производите што не ги исполнуваат условите за 

квалитетот пропишани со овој правилник можат да 
се преработат во други производи. 

VIII. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЧУВА-
ЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 

Член 165 
Трајни и полутрајни колбаси, конзерви, сувоме-

сести производи, џимиринки, производи од месо од 
живина и производи од месо од дивеч се пакуваат 
во картонски кутии, кошници и дрвени сандаци или 
слична амбалажа, а барени колбаси, колбаси за пе-
чење, колбаси за варење и производи од месо од 
член 147 на овој ̂ правилник — во сандаци од метал 
кој не 'рѓосува или во друга соодветна амбалажа, 
како што се садови од пластични маси или картон-
ска амбалажа која од надворешната и внатрешната 
страна е превлечена со пластична маса. 

Амбалажата од дрво или од картон во која се 
пакуваат производи од став 1 на овој член мора да 
биде од внатрешната страна обложена со чиста, бела 
и неупотребувана хартија или со фолиЈа од плас-
тични маси. t 

На амбалажата од став 1 на овој »член мораат да 
бидат на погоден и видер начин истакнати следните 
ознаки: назив на производот, фирма ti назив и се-
диште на производителот, бруто и нето-толсина на 
производот, а за конзервите — бројот на парчињата 
и тежината на поодделни парчиња. 

Член 166 
Јадењата во желе и месните салати се пакуваат 

во алуминиумон фолии, садови од пластични маси 
и картонска амбалажа. Ако овие произзоди сб па-
куваат во картонска амбалажа, таа мора да биде 
обложена од внатрешната страна со фолии од плас-
тични маси. 

Пачите се пуштаат во промет во лименки, говед-
ски мочен меур, вештачко црево или во отворени 
садови. 

Готовите јадења во посебна амбалажа се пуш-
таат во промет во алуминиумот и други отворени 
садози или слична амбалажа. 

Член 167 
Маста се пакува во дрвени или лимени -буриња, 

дрвени сандаци или картонски кутии, кои мораат 
однатре да бидат обложени" со пергамента хартија 
или фолии од вештачки маси. 

Маста може да се пакува и во лименки од вер-
миран бел лим или алуминиум, како и во обвивки од 
пергамента хартија или во фолии' од вештачки 
маси. 

Член 168 
Пдлутрајните колбаси, варените колбаси трет-

ходно изладени, колбасите за печење, сузомесестите 
производи, по лу трајните конзерви и џимиринките се 
транспортираат со вообичаени транспортни средства, 
а ако транспортот трае подолго време — во разлад-
ни транспортни средства. 

Член 169 
Трајните и полутрајните колбаси и сувомесести 

производи се чуваат во проветрени и суви простории. 
Овие производи мораат да висат, не смеат да го до-
пираат ѕидот, друго месо и ел. и мораат да бидат 
заштитени од глодачи и инсекти. Во тие простории 
не смее-да се наоѓа друг вид стоки со туѓа миризба. 

Член 170 
Трајните и по лутра јните конзерви се чуваат на 

суво место и мораат да бидат засолнети од светлина, 
со тоа што кај чувањето на полутрајни конзерви 
температурата не смее да биде поголема од 10°С. 

Член 171 
Маста се чува во ладни, темни, суви и провет-

рени простории. 
Џимиршжите се чуваат на ладно суво место. 

Член 172 
Другите производи од месо се чуваат и се про-

даваат под условите кои обезбедуваат зачувување 
на нивниот квалитет и хигиенската исправност. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 173 
Овој правилник не се однесува на производите 

од месо произведени пред влегувањето во сила на 
овој правилник. -

Член 174 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за ква-
литетот на производите од месо („Службен лист на 
СФРЈ'*, бр. 42/66 и 27/68). 

Член 175 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 1635/1 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, * 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

488. 

Врз основа на член Ша, ст. 6 и 7 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71, и 26/72), 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ 

РАБОТИ НА ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

i. Во Наредбата за поднесување пријави за склу-
чените работи на промет со странство („Службен 
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лист на СФРЈ", бр. 5/72) во точка 1 под 1 бројот: „З'г 

се заменува со бројот: „8". 
Одредбата под 3, се менува и гласи: 
„3) за работите на изведувањето инвестициони 

работи во странство, на отстапувањето на изградба-
та на инвестиционен објект на странски изведувач 
во Југославија, на извозот на стоки и услуги на кре-
дит и на извозот на стоки што се изложува на ме-
ѓународни саеми, изложби и други приредби во 
странство — во рок од 30 дена од денот на^ склучу-
вањето на договорот со странскиот содоговорач/'. 

2. Во точка 2 под 1 бројот: „600" се заменува со 
бројот: „1.500", а' зборовите: „рекламни материјали и 
Мостри" и запирката пред овие зборови се бришат. 

(Одредбата под 4 се менува и гласи: 
„4) привремениот извоз и увоз на стоки во 

смисла на чл. 304 до 324 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), кој не е наве-
ден во точка 2 под 2 и 3 на оваа наредба, освен ако 
со посебни прописи не е одредено поинаку;". i 

Одредбата под 8 се менува и гласи: 
„8) увозот на стоки за замена на увезени стоки 

што се вратени во странство или. предадени на ца-
ринарницата, а за кои е утврдено дека се неисправ-
ни или дека не им одговараат на договорените ус-
лови;". 

Во одредбата под 10 на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додава дова 
одредба под 11, која гласи: 

,.11) извозот и увозот на мостри и рекламни ма-
теријали што се наведени во точка 6 од Правилни-

кот за условите под кои се извезуваат и увезуваат 
стоки без плаќање ма противвредност („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/73).". 

3. Точка 3 се менува и гласи: 
„3. Ако по поднесувањето на пријавата за склу-

чената работа на прометот со странство во догово-
рот склучен со странскиот содоговорач е изменета 
земјата или странскиот односно домашниот содого-
ворач, организацијата на здружениот труд е должна 
да поднесе нова пријава. 

Ако пријавата за склучената работа на проме-
тот со странство се поднесува со цена, специфика-
ција, количина или квалитет кои се утврдени врз 
основа на претходната калкулација, или ако по под-
несувањето на пријавата за склучената работа на 
прометот со странство дошло до промени на елемен-
тите во договорот склучен со странскиот содогово-
рач освен до промена на елементите наведени во 
став 3 на оваа точка, организацијата на здружениот 
труд е должна кај народната банка да изврши ре-
кламација на поднесената пријава за склучената ра-
бота на прометот со странство во рок од 8 дена од 
денот на конечно утврдената цена, спецификација, 
количина и квалитет, односно на настанатите про-
мени во договорот склучен со странскиот содогово-
рач. 

.Одредбата на став 2 од оваа точка нема да се 
применува на работите на извозот и увозот на ка-
бести стоки (балвани, бали и ел.), растурен товар, то-
вар, во цистерни и ел., ако количината на извезени-
те, односно увезените стоки не преминува повеќе 
од 2°/о од договорената количина, односно од 5% од 
договорената количина кај договорите кај кои коли-
чината на стоките е означена со клаузулата „еса". 

Организацијата на здружениот труд е должна 
Да ја усогласи поднесената пријава за склучената 
работа на прометот со странство со решението на 
царинарницата донесено врз основа на точка 7 од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ"; бр. 
58/70 со понатамошните измени и дополненија) во 
рок од 8 дена од денот на правосилноста на реше-
нието" 

4. Во точ. 1 до 4 зборовите: ..стопанска ор-
ганизација" во различни членувања, се заменуваат 
со зборовите: „организациите на здружениот-труд*' 
во соодветно членување. 

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

П. бр. 13008 
14 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

489. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72, 43/73 и 25/74), на предлог од 
Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по прет-
ходно прибавено мислење од Стопанската комора на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна тр-
говија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА 
ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТО-

КИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/74, 31/74, 13/74, 19/74 и 27/74) во точка 2 под 1 Ре-
продукциони материјали по редниот број 24 се дода-
ваат два нови редни броја, кои гласат: 

Тарифен 
„Реден број на 

број Царинската 
тарифа 

Наименување 
Количина 

односно 
вредност 

25 7 3 . 0 3 / 1 а 

73.03/2а 

7 3 . 0 3 / 3 б 

7 3 . 0 3 / 3 B 

26 89.04 

Железо и челик, 
стари " 
Лив стар, ма-
шински 
Железо и челик, 
други 
Отпадоци и стру-
ганици од желе-. 
зо и челик, други 
Вкупно железо и 
челик, стари, дру-
ги, лив стар, ма-
шински и отпадо-
ци и струганици 
од железо и че-
лик, други 
Бродови, чамци и. 
други пловила, k за 

423.000 тони 

режење 60.000 тони". 

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

П. бр. 13009 
28 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р 
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490. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", број 83 од 8 април 1974 година, кој излегува 
на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Репуб-
лика Германија. 

Бр. 650-1-22/161 
27 април 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

491. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите видови информации' („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE BELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Corriere della sera", брод 14 
од 8 април 1974 година, кој излегува на италијан-
ски јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/142 
29 април 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

492. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE DAILY TELEGRAPH" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „The Daily Telegraph", број 
36975 од 8 април 1974 година, кој излегува на ан-
глиски јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/260 
2d април 1974 година 

Белград 

493. 

Врз основа на член 216 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/73), 
директорот на Сојузната управа за цивилна воз-
душн^ј^ловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНИТЕ ИС-
ЛИТИ, ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА И ЗА РАБОТИ-
ТЕ ШТО МОЖАТ ДА ГИ ВРШАТ КОНТРОЛОРИ-

ТЕ НА ЛЕТАЊЕТО 

I. Општи одредби 

ЧЛен 1 
Со овој прави лише се пропишуваат стручната 

подготовка, стручните испити и другите услови што 
мораат да ги исполнуваат контролорите на летање-
то за работа во службата за контрола на летањето 
{во понатамошниот текст: контролори на летањето), 
начинот на проверувањето на стручноста, начинот 
на издавањето на дозволите за работа, како и рабо-
тите што можат да ги вршат контролорите на ле-
тањето. 

Член 2 
Работите на работното место контролор на ле-

тањето може да ги врши работник кој има најмал-
ку завршена средна школа, положен стручен испит, 
дозвола за работа, и кој ги исполнува другите ус-
лови пропишани со овој правилник. 

Член 3 
Работите на работното место асистент на контро-

ла на летањето може да ги врши работник кој има 
најмалку завршена средна школа, положен стручен 
испит, дозвола за работа, и кој ги исполнува дру-
гите услови пропишани со овој правилник. 

Член 4 
Работникот што ги врши работите на контролор 

на летањето или асистент на контрола на летањето 
мора, покрај условите од чл. 2 и 3 на овој правил-
ник, да ги исполнува и пропишаните здравствени 
услови. 

Работникот од став 1 на овој член мора да знае 
англиски јазик во обемот што е пропишан со про-
грамата за полагање стручни испити за контроло-
рите на летањето и асистентите на контрола на ле-
тањето. 

Член 5 
На работникот што ќе се оспособи за контролор 

на летањето или асистент на контрола на летањето 
и кој положил стручен испит, му се издава дозвола 
за вршење работи на работното место контролор на 
летањето, односно на работното место асистент на 
контрола на летањето. 

Член 6 
Работникот што се оспособува за вршење ра-

боти на кое и да е работно место во службата за 
контрола на летањето може да врши соодветни ра-
боти само под надзор од контролорот на летањето 
кој има дозвола за работа. 

П. Стручна подготовка 

Член 7 -
Работите на работното место контролор на ле-

тањето во бирото на аеродромска контрола на ле-
тањето мотке да ги врши работник што е оспособен 
за тие работи и има положен стручен испит за тоа 
работно место. 

Член 8 
Работите па работното место контролор на ле-

тањето на аеродромска контролна кула (TWR) може 

Сојузен секретар 
Da внатрешни работи, 

Лука Банови!, е. р. 
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да ги врши работник што е оспособен за тие работи 
и има положен стручен испит за тоа работао место. 

Член 9 
Работите на работното место контролор на ле-

тањето во службата' за информации во леу (NOF) 
може да ги врши работник што е оспособен За тие 
работи и има положен стручен испит за тоа работно 
место. 

Член 10 
Работите на работното место контролор на ле-

тањето во пристапната контрола на летањето (АРР) 
може -да ги врши работник што најмалку една го-
дина вршел работи на контролор на летањето на 
аеродромска контролна кула и има положен стру-
чен испит за тоа работно место. 

Член 11 
Работите на работното место помлад областен 

контролор на летањето во обласна контрола на ле-
тањето (АСС) може да ги врши работник што има 
дозвола за работа -на аеродромска контролна кула 
(TWR) и положен стручен испит за работното место 
помлад областон контролор на летањето во обласна 
контрола на летањето. 

Член 12 
Работите на работното место областен процеду-

рален контролор на летањето во обласна контрола 
ка летањето (АСС) може да ги врши работник што 
најмалку една година вршел* работи на работното 
место помлад областен . контролор на летањето во 
обласна контрола на летањето или работи на ра-
ботното место контролор на летањето во пристапна 
контрола на летањето и кој има положен стручен 

„испит за работното место областен процедурален 
контролор на летањето во обласна контрола на ле-
тањето. 

Член 13 
Работите на работното место контролор на ле-

тањето — радарист во обласна контрола на летање-
то (АСС) може да ги врши областен процедурален 
контролор- на летањето, што најмалку една година 
ги вршел тие работи и кој има положен стручен 
испит за вршење работи на контролор на летањето 
— радарист во обласна контрола на летањето. 

Члец 14 
Работите на работното место контролор на ле-

тањето за насочување на сообраќајот во обласна 
контрола на летањето може да ги врши областен 
процедурален контролор, на летањето што најмал-
ку три години ги вршел тие работи и кој има по-
ложен стручен испит за работа на радар. 

Член 15 
Работите на работното место асистент на обра-

ботка на податоци (Flight data) во обласна контрола 
на летањето може да ги врши работник што е оспо-
собен за тие работи и има положен стручен испит 
за тоа работно место. 

Член 16 
Работите на работното место асистент во би-

рото на аеродромска контрола на летањето може да 
ш врши работник што е оспособен за тие работи и 
има положен стручен испит за тоа работно место.-

III. Стручни испити 

Член 17 
За вршење на работите на работните места од 

чл. 7 до 16 на овој правилник се полага стручен 
испит. 

, Стручниот испит се состои од теориски и од 
практичен дел. 

Теорискиот дел од стручниот испит кандидатот? 
го полага писмено и усно според програмата утвр-
дена во член 19 од овој правилник. 

Практичниот дел од стручниот испит се состои 
во практичната примена на стеченото знаење во ра-
ботата врз оној вид и оној тип технички средства, 
и уреди што се користат за соодветниот вид работи. 

Член 18 
На усниот дел од стручниот испит се приста-

пува по успешно изработена писмена задача. 
Кандидатот што не ќе го положи теорискиот 

дел о^ стручниот испит, може да полага поправен 
испит во рокот што ќе го одреди испитната коми-
сија, а кој не може да биде пократок од 30 дена 
ниту подолг од 60 дена. 

По положениот теориски дел од стручниот испит, 
кандидатот го полага практичниот дел. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел 
од стручниот испит, ќе се смета дека не го положил 
испитот. 

Полагањето на стручниот испит кандидатот мо-
же да го повтори двапати, со тоа што времето по-
меѓу полагањата не може да биде пократко од три 
месеци ниту подолго од шест месеци. 

Ако кандидатот не го положи стручниот испит, 
ќе ги врши работите на она работно место за кое 
има квалификации. 

Член 19 
Градивото за програмата за полагање теориски 

дел од стручниот испит за вршење работи на кон-
тролор на летањето се состои од општ дел, кој е 
ист за сите работни места предвидени со овој пра-
вилник и од посебен дел што е пропишан спрема 
работите на одредено работно место. 

Градивото за програмата за полагање општ дел 
од стручниот испит опфаќа: 

1) англиски јазик со употреба на одредена ме-
ѓународна фразеологија; 

2) прописи и правила за летање според препо-
раките од Меѓународната организација за цивилен 
воздушен сообраќај (ICAO) и домашни прописи кои 
се однесуваат на безбедноста на воздушната пло-
видба ; 

3) правила за летање на Меѓународната орга-
низација за цивилен воздушен сообраќај кои се од-
несуваат на користењето на инсталациите на зем-
јата и на постапките за одржување врска со воз-
духоплови во поглед на употребата на одредени из-
рази и радиотелефонски процедури; -

4) карактеристики на разни типови воздухопло-
ви кои влијаат врз оперативно ста на контролата на 
воздушниот сообраќај. 

Градивото за полагање посебен дел од стручниот 
испит за работи на контролор на летањето во би-
рото на аеродромска контрола на летањето, асис-
тент на контрола на летањето врз обработка на по-
датоци во обласна контрола на летањето и асистент 
во бирото на аеродромската контрола на летањето 
опфаќа: 

1) план на летот за инструментално летање и 
летање. со видливост; 

2) состав и видови на радиограми; 
3) начин на одобрување на летови. 
Градивото за полагање посебен дел од струч-

ниот испит за работи на контролор на летањето на 
контролна кула опфаќа: 

1) локални правила за летање за аеродромите; 
2) топографски карактеристики на аеродроми, 

препреки и други важни репери кои влијаат врз 
безбедноста на воздушната пловидба; 

3) служба за тревога и фази (почеток, траење 
и завршеток). 

Градивото за полагање посебен дел од стручниот 
иопит за работи на контролор на летањето во 
службата за информации во лет опфаќа: 

1) издавање известувања преку NOTAM-и I 
класа; 
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2) прием на пораки за состојбата на радиосред-
ствата битни за воздушниот сообраќај; 

3) давање известувања за метеоролошките ус-
лови, за исправноста на уредите и за состојбата на 
аеродроми. 

Градивото за полагање посебен дел од струч-
ниот испит за работа на контролор на летањето во 
пристапна контрола на летањето опфаќа: 

1) прописи и правила за летање кои се однесу-
ваат на користење на аеродроми и пристап во аеро-
дромска зона, и правила за летање со помош на ин-
струменти; 

2) координација со службата за контрола на ле-
тањето на кулата, со обласна контрола на летање-
то, со воена контрола на летањето и со други служ-
би на аеродром. 

Градивото за полагање посебен дел од стручниот 
испит за работи на помлад областен контролор на 
летањето и овластен процедурален контролор на ле-
тањето опфаќа: 

1) општ принцип за разделување воздухоплови 
во контролиран воздушен простор (видови); 

2) случаи на итност и прекин на радиоврската 
земја-воздух (општо, понирање во итни случаи, мер-
ки што ги презема пилотот, мерки што ги презема 
контролата на летањето); 

3) процедури за координација помеѓу центар на 
обласна контрола на летањето и другите сектори на 
обласни контролори на соседните земји; 

4) тревога во воздушниот сообраќај. 
Градивото за полагање посебен дел од струч-

ниот испит за работи на контролор на летањето — 
радарист во обласна контрола на летањето опфаќа: 

1) основни принципи за радиото и радарот; 
2) прописи и процедури за летањето. 

Член 20 
Стручните испити што со одредбите од овој пра-

вилник се предвидени за вршење работи на работ-
ните места од чл. 7 до 16 на овој правилник се по-
лагаат пред комисија за полагање стручен 
испит што ја формира директорот на Сојузната уп-
рата за цивилна воздушна пловидба. 

Со решението со кое се формира комисијата за 
полагање стручен испит се именуваат претседателот 
и два члена на комисијата, како и нивни заменици. 

За член на комисија, односно испитувач не мо-
же да биде именуван работник кој има стручна под-
готовка пониска од стручната подготовка на канди-
датот што го полага стручниот испит. 

Член 21 
Писмената пријава за полагање стручен испит 

кандидатот ја поднесува до надлежниот старешина, 
кој прибавува мислење од инструкторот на канди-
датот и дава своја оценка За работата на канди-
датот. 

Пријавата за полагање стручен испит, заедно 
со мислењето од инструкторот и со оценката за ра-
ботата, надлежниот старешина ја доставува до ко-
мисијата за полагање стручен испит. 

Член 22 
Комисијата за полагање стручен испит по при-

емот на пријавата одлучува дали кандидатот може 
да го полага стручниот испит и го известува за тоа 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на 
пријавата. 

На кандидатот, кому што го одобрила полага-
њето на стручниот испит, комисијата му доставува 
покана за испитот во која се одредуваат денот и 
местото за полагање на испитот, така што денот за 
полагање на испитот не може да биде одреден во 
рок пократок од 15 дена од денот на приемот на по-
каната за испитот, освен ако кандидатот сака да го 
полага испитот пред тој рок. 

Кандидатот што не ги исполнува условите за 
полагање стручен испит комисијата го известува за 
тоа со писмено решение. Против тоа решение кан-

дидатот има пра^о на приговор до директорот на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
во рок од 8 дена од денот на приемот на реше-
нието. Приговорот се поднесува до комисијата која 
истиот го доставува до директорот на Сојузната уп-
рава за цивилна воздушна пловидба. 

Член 23 
Комисијата за полагање стручен испит го оце-

нува целокупниот успех на кандидатот на струч-
ниот испит со оценката „положил" или „не по-
ложил". 

Член 24 
На кандидатот што го положил стручниот испит 

му се издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот стручен испит го из-

дава Сојузната управа за цивилна воздушна пло-
видба, а го потпишуваат претседателот и членовите 
на комисијата. 

IV. Дозвола за работа 

Член 25 
На работникот што го положил стручниот испит 

за вршење работи на работното, место од чл. 7 до 
16 на овој правилник, 'директорот на Сојузната уп-
рава за цивилна воздушна пловидба му издава доз-
вола за работа, врз основа на која работникот може 
да ги врши само работите на она работно место за 
кое го -положил стручниот испит. 

Член 26 
Дозволата за работа од член 25 на овој правил-

ник се издава со рок за важење од две години. 
Имателот на дозвола за работа мора да под-

несе барање за продолжување на важењето На доз-
волата за работа во рок од два месеца пред истекот 
на важењето ка дозволата. 

Пред секое продолжување на важењето на доз-
волата за работа или по прекинување во работата 
подолго од два месеца, се врши проверување на 
стручната способност на работникот со полагање 
практичен дел од стручниот испит врз оној вид и 
оној тип технички средства и уреди што се корис-
тат за соодветниот вид работа. 

Работникот што во рок од два месеца пред ис-
текот на важењето на дозволата за работа не го 
продолжи рокот за важењето на дозволата, може 
дозволата за работа да ја обнови дури кога повторно 
ќе го положи стручниот испит пропишан за изда-
вање на дозволата. 

Член 27 
Образецот на дозволата за работа од член 25 на 

овој правилник содржи: грб на СФРЈ, назив на ор-
ганот на управата што ја издава дозволата, назив 
на дозволата, и рубрики .во кои се внесуваат: ре-
гистарски број, име и презиме и адреса на имате-
лот на дозволата, датум на издавањето на дозвола-
та и потш1С на овластеното лице што ја издало доз-
волата. Образецот на дозволата за работа има и мес-
та: за фотографија и потпис на имателот на дозво-
лата, за запишување. на продолжувањето на рокот 
за важење на дозволата и за запишување посебни 
овластувања ако - имател от на дозволата има такви 
овластувања. 

Член 28 
Врз основа на дозволата за работа, контролорот 

на летањето во бирото на аеродромска контрола на 
летањето ги врши следните работи: одобрува и вр-
ши обезбедување на летови, ги врши сите работи 
на известување за летови, ги средува плановите за 
лет и ги води сите потребни статистички податоци 
за нив, прибира податоци за состојбата на аеродро-
ми, радионавигациони и други технички средства, 
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ги контролира и одобрува плановите за летање, ги 
средува и ажурира NOTAM-ите и ги запознава ле-
таните со сите, настанати промени на воздушните 
патишта и аеродроми на линијата на летот, објаву-
ва NOTAM-и I класа, составува и испраќа, врз ос-
нова на планот за летот, пораки до аеродроми на 
определување и до други заинтересирани органи на 
контролата на летањето. 

Член 29 
Врз основа на дозволата за работа,, контролорот 

' на летањето на аеродромска контролна кула ги вр-
ши следните работи: при поволни метеоролошки ус-
лови ги води воздухопловите по маневарските по-
вршини на а е р о д р о м о т и во аеродромската зона и се 
грижи за нивната безбедност, а при сложени мете-
оролошки услови ја врши оваа работа само во гра-
ниците на видливиот контакт-со воздухопловите во 
лет, спречува судири на воздухоплови во воздух , и 
судири4 на воздухоплови и возила на земја, поведу-
ва акција за тревога, потрага и спасување, внесува 
податоци за извршените полетувања и слетувања 
во текот на работното време. 

Член 30 
Врз основа на дозволата за работа, контролорот 

на летањето во службата за информации во лет 
ги врши следните работи*, прима NOTAM-и од стран-
ски земји за неисправноста или ограничување во 
врска со летањето и им ги доставува на пилотите 
на увид пред извршувањето на летот. Во зимскиот 
период издава посебни известувања зз состојбата 
на полетно-слетни патеки во. поглед на снегот, мра-
зот, чистењето и кочењето. 

Член 31 
Врз основа на дозволата за работа, Контролорот 

на летањето, во пристапна контрола на летањето ги 
врши следните работи: ги води воздухопловите во 
полетување и слетување преку радиото и други 
средства што се користат за таа цел, се. грижи за 
безбедноста на летот на воздухоплов од моментот 
кога ќе се прими на водење од контролорот на ле-
тањето на кулата па се додека воздухопловот не ќе 
ft го предаде на обласната контрола на летањето и 
обратно при слетување, врши безбедни разделувања 
на воздухоплови, поведува акција за тревога, пот-
рага и спасување. 

Член 32 
Врз основа на дозвол*ата за работа помлад ов-

ластен контролор на летањето во обласната контро-
ла на летањето ги врши следните работи: одржува 
врска и ја координира работата со аеродромската 
контрола на летањето на аеродромот и со аеродром-
ските контроли на летањето во својата област, со 
воената обласна контрола на летањето и со секто-
рите во својата област. 

Член 33 
Врз основа на дозволата за работа, обласниот 

процедурален контролор на летањето во обласната 
контрола на летањето ги врши следните работи: го 
контролира разделувањето на воздухоплови и обез-
бедување летови на воздухоплови на воздушните 
патишта, им дава на пилотите потребни известува-
ња и инструкции неопходни за сигурно и успешно 
одвивање на летот, поведува акција за тревога, по-
трага и спасување. 

Член 34 
Врз основа на дозволата за работа, контролорот 

на летањето — радарист во обласната контрола на 
летањето ги врши следните работи: го регулира и 
врши безбедност на воздушниот сообраќај преку 
радар во својата област, им помага на-воздухопло-
вите при неповолни метеоролошки услови и ги води 
воздухопловите за слетување според пропишаните 
процедури. 

Член 35 
Врз основа на дозволата за работа, контролорот 

на летањето за насочување на сообраќајот во об-
ласната контрола на летањето ги врши следните 
работи: го планира дневниот тек ва сообраќајот, се 
грижи да не дојде до задушување на одделни воз-
душни патишта во полетување и слетување, го на-
сочува сообраќајот на помалку оптоварени воздуш-
ни патишта, ги усогласува вб рамките на својата 
надлежност полетувањата од аеродромот со капа-
цитетите на аеродромите и воздушните патишта ЕО 
соседните области. 

Член 36 
Врз основа на дозволата за работа, асистентот 

врз обработка на податоци во обласната контрола 
на летањето под надзор на контролорот на летањето 
ги врши следните работи: прима пораки за возду-
хопловите кои влегуваат во територијата на .Југо-
славија, ги внесува примените податоци во соодвет-
ните стрипови, го усогласува планон за летот на 
воздухоплови со воената контрола на летањето, им 
пренесува на соседните области надвор од земјата 
информации во врска со летовите на воздухоплови, 
им издава метеоролошки податоци на воздухопло-
вите во летот. 

Член 37 
Врз основа на дозволата за работа, асистент во 

бирото на аеродромска контрола на летањето ги 
врши следните работи: му помага на контролорот на 
летањето во бирото на аеродромска контрола на ле-
тањето.. врши читање на метеоролошки податоци за 
состојбата на аеродромите во Југославија преку 
VOLMET, ги прима и распоредува добиените пораки 
— радиограми по работните места, води евиденција 
за најавите на спортски воздухоплови. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 38 
Контролорите на летањето што на денот на вле-

гувањето во сила на овој правилник имаат важечка 
дозвола за работа на аеродромска контролна кула 
и имаат положе^ стручен испит за вршење работи 
на помлад овластен контролор на летањето во об-
ласна контрола на летањето можат да вршат рабо-
ти на областен процедурален контролор на летањето, 
ако положат стручен испит во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој прави линк 
и ако добијат дозвола за работа за вршење работи 
на областен процедурален контролор на летањето. 

Член 39 
На контролор на летањето што на денот на вле-

гувањето во сила на овој правилник има положен 
стручен испит за вршење работи на овластен про-
цедурален контролор на летањето во обласната кон-
трола на летањето ќе му се издаде дозвола за ра-
бота за вршење на тие работи. 

Член 40 
Контролорите на летањето што на денот на вле-

гувањето во сила на овој правилник вршат работи 
на воздухопловни информации во лет на воздухо-
пловните пристаништа „Белград" и „Загреб" можат 
да вршат работи на контролор на летањето во служ-
бата за информации во лет, ако имаат издадена 
дозвола за работа за вршење на тие работи. 

Член 41 
Работниците што на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник вршат работи во бирото на 
аеродромска контрола на летањето а имаат работен 
стаж подолг од 5 години и важечка дозвола за ра-
бота на помошен контролор на летањето можат да 
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вршат работи на контролор на летањето во аеро-
дромско биро на контрола на летањето, ако имаат 
издадена дозвола за работа за вршење на тие ра-
боти. 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ната спрема, стручните испити и дозволите за ра-
бота на контролорите на летањето („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/67). 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1235/1 
27 мај 1974 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за цивилна 

воздушна пловидба, 
Милован Гокановик, е. р. 

494. 

Врз основа на член 216, во врска со член 134 
став 3 од Законот за воздушната пловидба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/73), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за труд и социјална политика, дирек-
торот на Сојузната управа за цивилна воздушна 
пловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА БРЗА ПОМОШ НА АЕРО-

ДРОМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

услови за вршење работи на службата за брза по-
мош при укажување брза помош на патници, на 
екипаж на воздухоплови и на други лица на аеро-
дроми и условите што мораат да ги исполнуваат стру-
чните работници што ја вршат таа служба. 

Член 2 
Составот и бројот на медицински работници, ка-

ко и техничките услови за вршење работи на. брза 
помош,̂  се одредуваат зависно од обемот и видот на 
сообраќајот на аеродромите, и тоа: 

1) на воздухопловните пристаништа со годишен 
промет над 600.000 патници — ќе се обезбеди прису-
ство на еден лекар и еден медицински техничар во 
времето кога воздухопловното пристаниште е отво-
рено за јавниот воздушен сообраќај; 

2) на воздухопловните пристаништа со годишен 
промет од 100.000 до 600.000 патници т— ќе се обез-
беди присуство на еден лекар и еден медицински 
техничар,^ кој според распоредот од лекарот наиз-
менично ќе се сменува зависно од' видот и обемот на 
воздушниот сообраќај, со тоа што лекарот мора да 
биде присутен во времето на полетувањето и слету-
вањето на воздухоплови; 

3) на воздухопловните пристаништа со годишен 
пропет до 100.000 патници — ќе се обезбеди прису-
ство на еден медицински техничар во времето кога 
воздухопловното пристаниште,е отворено за јавниот 
воздушен сообраќај и присуство на еден лекар во 
времето на полетувањето, односно слетувањето на 
воздухоплови; 

4) на спортските аеродроми и на аеродромите за 
сопствени потреби — ќе се обезбеди присуство на 
медицински техничар за сето .време додека се врши 
летање на аеродромот. 

Член 3 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловното пристаниште е должен за службата за 
брза помош на воздухопловните пристаништа, од-
носно на аеродромите да обезбеди и погодни про-
стории за амбуланта. 

Амбулантата на воздухопловните пристаништа 
од член 2 точ. 1 и 2 на овој правилник мора да има 
погодна просторија за преглед и чекална. 

Амбулантата на воздухопловните пристаништа 
од член 2 точка 3 и на аеродромите од точка 4' на 
овој правилник мора да има погодна просторија за 
преглед. 

Член 4 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловното пристаниште, односно аеродромот ќе и 
обезбеди на службата за брза помош постојана те-
лефонска врска со службата за контрола на лета-
њето. 

Член 5 
Амбулантата за брза помош на воздухопловно 

пристаниште од член 2 точ. 1 и 2 на овој правилник 
мора да има: маса за пишување, стол на шраф, стол, 
маса за преглед, скала, параван, закачалка, масиче 
за инструменти, носила, тензиометар, слушалки, 
стол на тркала, стерилизатор (кутија), две поголеми 
касети, четири помали касети, шприцеви (5 од 2 сс, 
5 од 5 сс, 2 од 10 сс и 2 од 20 сс), систем за инфузии, 
шише стерилно за физиолошки раствор,, шише сте-
рилно со раствор на гликоза, ножици прави (пократ-
ки и подолги), ножици криви и подолги, пинцета 
хируршка (пократка и подолга), пинцета анатомска 
(пократка и подолга), пеан, бубрежник, крамерови 
шини, апарат за кислород, материјал за преврзува-
на, потрошни материјали (алкохол, бензин, вата, га-
за, фластер, гумени ракавици, бело наметало), бело 
орманче за лекови, статив за инфузии, инка, игло-
држач, еден болнички кревет, шприц за исплакува-
ње церумен, скалпела ORL огледало-челно и з е -
ленови таблици. 

Амбулантата за брза помош на воздухопловно-
то пристаниште од член 2 точка 3 на овој правил-
ник мора да има: маса, стол, стол на шраф, маса за 
прегледи, скала, параван, закачалка, масиче за ин-
стументи, носила, тензиометар, слушалки, стол на 
тркала, стерилизатор (кутија), две поголеми касети, 
четири помали касети, шприцеви (5 од 2 сс, 5 од 5 
сс), ножици прави (пократки и подолги), пинцета 
хируршка (пократка и подолга), бубрежник, краме-
рови шини, материјал за преврзување, потрошни ма-
теријали (алкохол, бензин, вата, газа, фластер, гу-
мени ракавици, бело наметало) и инка. 

Амбулантата за брза помош на аеродромите од 
член 2 точка 4 на овој правилник мора да има: 
стол, маса за прегледи, параван, закачалка, носила, 
шприцеви (5 од 2 се, 5 од 5 сс), ножици прави (по-
кратки и подолги), крамерови шини, материјал за 
преврзување, потрошни материјали (алкохол, бен-
зин, вата, газа, фластер, гумени ракавици, бело на-
метало). 

Член 6 
Амбулантата за брза помош од член 5 став 1 на 

овој правилник мора, покрај опремата од таа одред-
ба, да располага со две санитетски возила и 25 но-
сила,, со по два чаршафа и по едно ќебе. 

Амбулантата за брза помош од член 5 став 2 на 
овој правилник мора, покрај опремата од таа одред-
ба, да располага со едно санитетско возило и 15 но-
сила, со по ДЕа чаршафа и по едно ќебе. 

Амбулантата за брза помош од член 5 став' 3 на 
овој правилник мора, покрај опремата од таа одред-
ба, да располага со санитетско возило или со вози-
ло погодно за превоз на повредени на носила ц две 
носила, со по два чаршафа и по едно ќебе. 
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Член 7 
Санитетската опрема од чл. 5 и 6 на овој пра-

вилник ќе се користи исклучително за укажување 
брза помош и мора да биде сместена на одредено 
место во амбулантата и на начин кој ја обезбедува 
нејзината функционална употреба. 

Член 8 
Носителот на правото за користење на воздухо-

пловно пристаниште, односно аеродром мора да ја 
пропише организацијата и системот на мерки за 
укажување брза помош за случај на несреќи на 
воздухоплови во реонот на воздухопловното приста-
ниште, односно аеродромот (во понатамошниот текст: 
аеродромот). 

Член 9 
Службата за брза помош мора на барање од 

патник, од член на екипаж на воздухоплов или од 
друго Лице што ќе се најде на аеродромот, на овие 
да им укаже брза помош само во случај на акутно 
заболување, повреда, ранување или опечување. 

Службата за брза помош може да врши интер-
венции само заради укажување брза помош и оспо-
собување на заболено,, односно повредено лице, за 
патување или превоз до здравствена установа* 

Член 10 
Службата за брза помош е должна по укажана-

та брза помош, по потреба, да го превезе заболеното 
лице до соодветната здравствена установа. Во упа-
тот за здравствената установа, службата за брза по-
мош е должна да го назначи видот на укажаната 
помош. 

Член 11 
Ако брза помош ќе побара транзитен патник 

чија здравствена состојба е таква што таа може да 
се влоши со натамошното летање, службата за брза 
помош е должна да го запознае со тоа заболениот 
патник. Ако патникот сепак сака да го продолжи 
летот на свој ризик, службата за брза помош ќе го 
констатира тоа во амбулантниот дневник и за тоа ќе 
го извести писмено капетанот па воздухопловот. 

Член 12 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за воздухопловен прекршок носителот на 
правото за користење аеродром: 

1) ако аеродромот не располага со потребен ме-
дицински персонал (член 2); 

2) ако амбулантата не за обезбеди со пропишана-
та опрема и санитетски материјал (член 5); 

3) ако аеродромот не располага со пропишаниот 
број санитетски возила и носила (член 6); -

4) ако службата за брза помош не им укаже 
прва помош на заболени или повредени лица во слу-
чаите одредени со овој правилник (член 9); 

5) ако не го пропише системот за мерки за ука-
жување брза помош за случај на несреќа на возду-
хоплов во рокот од член 13 на овој правилник. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд од тој став со парична казна од 1.000 до 
3.000 динари. 

Член 13 
Носителот на правото за користење аеродром е 

должен во рок од 90 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник да обезбеди опрема, са-
нитетски материјал и возила според одредбите од 
овој правилник, како и да го пропише системот на 
мерки за укажување брза помош за случај на несре-
ќа на воздухоплов во реонот на аеродромот. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра« 

билни« престанува да важи Правилникот за служ-

бата на брза медицинска помош на цивилните аеро-
дроми („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/66 и 48/71). 

Член 15 
Овој правилник влегува во- сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 998/1 
1 април 1974 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

цивилна воздушна 
пловидба, 

Милован Ѓокановиќ, е. р. 

495. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Толеранции во машиноградбата. 
Дозволени отстапувања на слободни-
те мерки на влечени и пресувани 
профили од бакар и бакарни легури 
за гмечење . —~ — — — — JUS М.А1.440 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение, 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1974 година. 

Бр. 05-1492/1 
5 март 1974 године 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

' за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

496. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ј у -

гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ 

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

Испитување на води: 
— Класификација на води — — JUS H.Z0.001 
— Одредување на алкалитет — JUS H.Z1.124 
— Одредување на содржината на 

сулфат. Метода со јонски изменувачи JUS H.Z1.131 
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— Одредување на содржината на -
железо — — — — — — — — JUS H.Z1.170 

—- Одредување на содржината на 
амонијак. Метода според Неслеров 
реагенс — — — — — — — — JUS H.Z1.184 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, -кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 август 1974 година. 

Бр. 25-1496/1 
5 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

497. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИО-

КОМУНИКАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Фреквенциски опсези на радио-
цриемници — — — — — — — JUS N.N6.010 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. - i 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1974 година. 

Бр. 160-2397/1 
15 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
септември 1974 година. 

Бр. 04-2744/1 
30 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

498. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ТЕХНИКАТА НА ЗАВАРУВАЊЕТО НА 

МЕТАЛИ 

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

Техника на заварувањето на метали: 
— Постапка на заварувањето под 

Заштитен прашок. Подготовка на 
мостри за испитување на механички-
те особини на чисто заварување — JUS С.Т3.052 

' — Постапка на заварувањето под 
Заштитен прашок. Означување на 
прашоци — — — — — — — JUS Н.В1.060 

499. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НЕЛЕ-
ГИРАНИ ЧЕЛИЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИЈЦИ, 

НАВРТКИ И ЗАКОВКИ 

1. Во издание.на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Нелегирани челици за изработка 
на виј ци, навртки и заковки. Технич-
ки услови за изработка и испорака — JUS С.В0.506 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. ' 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1974 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Челици за заковки. Технички 

услови за изработка и испорака — JUS С.В0.506 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за челици за заковки и челични безрабни цевки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 31 август 1974 го-
дина. 

Бр. 04-2747 
30 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

500. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛО-

ВАЛАН РЕБРЕСТ ЛИМ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Топловалан ребрест лим. Облик 
И мерки JUS С.В4.114 
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2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1974 година. 

Бр. 04-2748/1 
30 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

501. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИ* 

ЦИ ЗА ЦЕМЕНТАЦИЈА И ПОДОБРУВАЊЕ 

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

Челици за цементација. Технич-
ки услови за изработка и испорака JUS С.В9.020 

Челици за подобрување. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS С.В9.021 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова! 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
септември 1974 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: . 

Челици за цементација. Технички 
прописи за изработка и испорака —- JUS С.В9.02О 

Челици за подобрување. — Тех-
нички прописи за изработка и ис-
порака — — — — — — — — JUS С.В9.021 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за челици за термичка обработка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/57). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 август 1974 
година. 

Бр. 04-2749/1 
30 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

502. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОДУ-

ЛАРЕН ЛИВ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Нодуларен лив нелегиран и нис-
колегиран — — — . — — — JUS СЈ2.022 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е об јавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
септември 1974 година. 

Бр. 04-2750/1 
30 април 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

503. 
Врз основа на чл. 9 и 10, член 18 став 3 и член 

24 став 2 од Законот за кредитните работи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 џ 6/74), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 
СТРАНСТВО ЗА КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ И 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МО-
ЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ, ОДНОСНО СУПЕР-

ГАРАНЦШ1 

1. Банките овластени за вршење на платниот 
промет и на кредитни работи со странство (во пона-
тамошниот текст: овластените банки) можат да да-
ваат гаранции и супергаранции по кредитни работи 
со странство, и тоа: 

1) гаранции и суќергаранции — по кредити што 
ги користат претпријатијата во странство што се 
основани согласно со одредбите од Законот за осно-
вање претпријатија во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/72 и 13/73) и се запишани во ре-
гистарот во Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, ако кредитот се користи за проширување 
на капацитети, за модернизација на производството, 
за зголемување на обртните средства, за зголемува-
ње на прометот, за унапредување на извозот на ју-
гословенски стоки и услуги, за работи на купување 
на југословенски стоки и за други плаќања во Ју-
гославија; 

2) гаранции и супергаранции — по кредити што 
ги користат погони во странство на организации на 
здружениот труд, заради финансирање на изведува-
ње на инвестициони работи во странство; 

3) супергаранции — по гаранции на странски 
првокласни банки,, за кредити што ги користат 
странски лица заради финансирање на извозот на 
југословенски стоки и услуги, за организирање про-
дажба на југословенски стоки, за вршење услуги и 
за плаќање на поодделни работи на извозот на ју-
гословенски стоки или услуги. 

2. Организациите на здружениот труд можат да 
даваат гаранции по кредити што ги користат прет-
пријатијата или мешаните претпријатија во стран-
ство основани во целост или делумно со средства на 
таа организација на здружениот труд под услов ста-
тусот на тие претпријатија во странство и намената 
на кредитите да е в^ согласност со одредбата на 
точка 1 под 1 иа оваа одлука. 

3. Гаранциите, односно супергаранциите од точ-
ка 1 на оваа одлука и гаранциите од точка 2 на оваа 
одлука, овластените банки, односно организациите 
на здружениот труд, можат да ги даваат само врз 
основа на претходна одлука на надлежниот орган 
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на банката, односно на организацијата на здруже-
ниот труд. 

4. Овластените банки можат да даваат гаран-
ции или супергаранции по кредити што ги користат 
странските лица од точка 1 под 1 на оваа одлука 
ако вредноста на влогот на организациите на здру-
жениот труд изнесува најмалку 51%, а по кредити-
те од точка 1 под 2 на оваа одлука — при соодветен 
облик на гаранција на организацијата на здруже-
ниот труд со која банката се овластува, во случај на 
^намирување на обврските по гаранцијата од стра-
ва на должникот, да може да ги намали правата на 
Девизи што организацијата на здружениот труд ги 
остварува според член 39 од Законот за девизно ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 
и 52/73). 

5. Овластените банки можат да даваат суперга-
ранции само по гаранции на странски првокласни 
банки, дадени по кредити што ги користат прет-
пријатијата од точка 1 под 1 на оваа одлука ако вред-
носта на влогот на организацијата на здружениот 
труд изнесува помалку "од 51°/о, како и по кредити 
што ги користат странските лица од точка 1 под 3 
на оваа одлука. 

6. Кредитните работи по кои се .даваат гаран-
циите од точка 1 или од точка 2 на оваа одлука, не 
можат да бидат со рок подолг од 5 години, сметај-
ќи од денот на користењето на кредитот. 

7. Овластените банки и организациите на здру-
жениот труд во своето книговодство водат потребна 
евиденција за дадените гаранции и супергаранции. 

8. Пред давањето гаранција или супергаранција 
од точ. 1 и 2 на оваа одлука, овластените банки и 
организациите на здружениот труд се должни на 
надлежната народна банка на републиката, односно 
на народната банка на автономната покраина, на 
Пропишанирт образец, заради регистрирање да и 
поднесат пријава за гаранцијата што се дава по кре-
дитот на странското лице. 

За секоја промена на елементите во гаранција-
та или супергаранцијата мора да се изврши измена 
на пријавата од став 1 на оваа точка. 

9. Овластените банки и организациите на здру-
жениот труд се должни на надлежната народна 
банка на републиката, односно на народната банка 
на автономната покраина во рок од 15 дена по ис-
текот на секој квартал да ii достават извештај за 
состојбата на издадените гаранции,, односно супер-
гаранции.. 

Првиот извештај од став 1 на оваа тбчка овлас-
тените банки и организациите на здружениот труд 
ќе го достават во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука^ со состојбата на 
дадените гаранции и супергаранции на крајот на 
претходниот месец. 

10. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини ќе ќ доста-
вуваат на Народната банка на Југославија до кра-
јот на тековниот месец за претходниот квартал из-
вештај за состојбата на дадените гаранции и супер-
гаранции на овластените банки и организации на 
здружениот труд. 
' 11. Техничко упатство за примената на oriaa 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 32 
23 мај 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

504. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во 
врска со член 8 од Законот за издавање обврзници 
на федерацијата во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/73), Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина, Социјалистичка Република Македо-
нија, Социјалистичка Република Словенија, Соци-
јалистичка Република Србија,^ Социјалистичка Ре-
публика Хрватска, Социјалистичка Република Дрпа 
Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина и Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДАВАЊЕ ОЛЕСНЕ1ШЈА И ПОГОДНОСТИ НА 
КУПУВАЧИТЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 

1974 ГОДИНА 

.Член 1 
Заради стимулирање на купувањето на обврз-

ниците на федерацијата издадени според Законот за 
• издавање обврзници на федерацијата во 1974 година 
(во понатамошниот текст: обврзници), републиките 
и автономните покраини се согласни да им се приз-
нае на корисниците на општествени средства, на 
другите организации, на општествените правни лица 
и на граѓаните што ќе купат обврзници даночно 
рлеснение во вид на намалување на данокот во ви-
сочина од 6% од номиналната вредност на купените 
обврзници а кој втасува за плаќање од 1 јануари 
1975 година. 

Намалувањето според став 1 на овој член нема 
да се врши врз основниот и посебниот данок на про-
мет на производи, основниот и посебниот данок на 
надоместоци за услуги, данокот од личен доход од 
работен однос и други даноци од личниот доход што 
се плаќаат при исплатата (данок по одбивка). 

Член 2 
За да може купувачот на обврзницата да го ко-

ристи правото од член 1 на овој договор, должен е 
на даночниот орган да му ги поднесе на увид купе-
ните обврзници. 

Даночниот орган од номиналната вредност на 
поднесените обврзници ќе спремат 6% и за тој износ 
ќе го намали данокот. Данокот може да се намали 
најмногу до износот со кој купувачот на обврзни-
цата е задолжен за данокот. 

На грбот од секоја поднесена обврзница даноч-
ниот орган ќе. стави печат како доказ дека таа об-
врзница е искористена за намалување на данокот. 

Иста обврзница може да се користи само еднаш 
за намалување на данокот. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, рећубликата, односно автономната покраина 
може да одреди друг орган или организација која 
на корисниците на општествени средства и на други 
организации ќе им издаде потврда на износот што 
купувачот на обврзницата може да- го пресмета ка-
ко даночно олеснение во 1975 година, и кој на грбот 
од секоја поднесена обврзница ќе стави печат како 
доказ дека таа обврзница е искористена за намалу-
вање на данокот. 

Потврдата од «тав 5 на овој член му служи на 
купувачот на обврзницата како исправа за пресме-
тување и книжење на даночното олеснение. 

Член 3 
^Ако купувачот на обврзницата се задолжува за 

повеќе видови даноци, може да бара намалувањето 
да му се врши за одреден данок. 

Ако на купувачот на обврзницата задолжува-
њето по еден вид данок му е помало од износот што 
претставува 6% од номиналната вредност на купе-
ните обврзници, за преостанатата разлика ќе се 'на* 
мали данокот по другите видови даноци. 
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Член 4 
Обврзниците можат да се користат во 1975 годи-

на за плаќање даноци освен даноците од член 1 став 
2 на овој договор, и тоа: обврзниците од првата се-
рија за плаќање данок кој втасува за наплата од 1 
јануари, а обврзниците од втората серија — за пла-
ќање данок кој втасува за наплата од 1 јули 1975 
година. 

Обврзниците искористени за намалување данок 
ве можат во 1975 година, пред рокот на втасувањето 
за исплата, да се користат за плаќање на даноците 
од став 1 на овој член, освен за плаќања на обврските 
кон федерацијата според одредбата на член 7 од За-
конот за издавачке обврзници на федерацијата во 
1974 година. 

Член 5 
Плаќањето на данокот со обврзниците од член 

4 на овој договор може да се врши ако износот што 
се признава за плаќање на обврската, назначен на 
грбот од обврзницата,- и е рамен или е помал од вта-
саната обврска за наплата на данокот. 

Член-6 
Републиките и автономните покраини ќе доне-

сат во текот на 1974 година соодветни прописи и 
други акти со кои ќе се овозможи реализацијата на 
одредбите од чл. 1 до 5 на овој договор. 

Член 7 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни федерацијата да ја измени Уредбата за. потро-
Јиувачките кредити — за да се овозможи банките 
како учество за добивање потрошувачки кредити да 
ги примаат обврзниците на федерацијата што се 
предмет на овој договор. 

Член 8 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат собранијата на републиките и на автономните 
покраини. 

Член 9 
Овој договор е потпишан од сите претставници 

на републиките и на автономните покраини во де-
вет идентични примероци, кои се сметаат како ав-
тентични текстови. 

Член 10 
Ош>ј договор да се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

10 мај 1974 година 
Белград 

Претставник на СР Босна и Херцеговина, 
Закиќ Хабнба, е. р. 
Претставник на СР Македонија, 
Риста Филиповски, е. р. 
Претставник на СР Словенија, 
Јожа Телина, е. р. 
Претставник на СР Србија, 
Миодраг Вељковић, е. p. 
Претставник на СР Хрватска, 
Анте Зелиќ, е. р. 
Претставник на СР Црна Гора, 
Данило Алексиќ, е. р. 
Претставник на САП Војводина, 
Јулијана Вулетиќ, е. р. 
Претставник на САП Косово, 
Џемшит Дуиќи, е. р. 

505. 

Врз основа на член 24 ст. 2 и 3, во врска со член 
24а од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и 26/72), Стопанската комора на Југосла-
вија, Стопанската комора на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Стопанската комора 
на Социјалистичка Република Црна Гора, Стопан-
ската комора на Социјалистичка Република Хрват-
ска, Стопанската комора на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Стопанската комора на Со-
цијалистичка Република Словенија, Стопанската 
комора на Социјалистичка Република Србија, 
Стопанската комора на Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина и Стопанската комора на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово, склучу-
ваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГО-
ТОВКА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАКОВОДНИТЕ И ДРУ-
ГИТЕ СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ЗА УСПЕШНО 
ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРО-

МЕТ 

1. Во Општествениот договор за минималната 
стручна подготовка и за другите услови што мораат 
да ги исполнуваат раководните и другите стручни 
работници за успешно вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73 и 
71/73) по точка 23 се додава нова точка 23а, која 
гласи: 

„23а. Републичката стопанска комора, односно 
покраинската стопанска комора може, врз основа на 
писмени барања од пооделни организации на здру-
жениот труд, кои мораат да бидат образложени, по 
исклучок, да ќ издаде на организацијата на здру-
жениот труд исправа во смисла на точка 19 од овој 
општествен договор, на начинот и според постапката 
предвидени со овој општествен договор, најдоцна до 
30 септември 1974 година." 

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

Бр. 0100/31 
23 мај 1974 година 

Белград 

За Стопанската комора на Југославија 
претседател, 
Руди Колак, е. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина 
потпретседател, 
Асим Сарајлија, е. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Црна Гора 
претседател, 
Милорад Станоевиќ, е. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Хрватска 
в. д. претседател, 
Здравко Кириќ, е. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Македонија 
потпретседател, 
Никола Нича, е. р. 

За Стопанската комора,на Социјалистичка 
Република Словенија 
претседател, 
Андреј Верби?, е. р* 



Четврток. 6 јуни 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 — Страна 1023 

За Стопанската комора на Социјалистичка; 
Република Србија 
потпретседател, 
Чедомир Босанац, е. р. 

За СтоЦанската комора на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина 
потпретседател, 
Радослав Брегун, е. р. 

За Стопанската комора на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово 
потпретседател, 
Радомир Булиќ, е. р. 

506. 

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

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

ТРИПЛЕКС-КАРТОН 
ЦЕНИ ЗА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 јануари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за триплекс-картон, со тоа што 
дроизводителските организации на здружениот труд 
ра можат да ги зголемат своите затечени продажни 
рени, при постојните услови на продажбата, така 
Што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
1) триплекс-картон премачкан (хро-

мокартон), со бела подлога, 224 до 
ЗОО g/m2 . до 6,30 

2) триплекс-картон премачкан (хро-
мокартон), со бела подлога, 301 до 
400 g/m2 до 6,20 

3) триплекс-картон премачкан (хро-
мокартон), со бела подлога 401 до 
800 g/m2 до 6,00 

4) триплекс-картбн премачкан (хро-
мокартон), со сива подлога, 224 до 
ЗОО g/m2 до 6,20 

5) триплекс-картон премачкан (хро-
мокартон), со сива подлога, 391 до 
400 g/m2 до 6,10 

6) триплекс-картон премачкан (хро-
мокартон), со сива подлога, 401 до 
800 g/m2 до 5,90 

7) триплекс-картон премачкан „Ас-
тракалор" — Умка 274 до 600 g/m2 до 8,70 

8) триплекс-картон премачкан „АС" 
Количево 224 до 600 g/m2 до 8,70 

Постојните податоци не се менуваат, т.е. остану-
ваат на нивото што се применувало до денот на по-
четокот на применувањето на оваа спогодба. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 181/1 од 21 мај 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во спо-
годбата. 

Претставници на производителите: Папирница 
„Количево" — Количево и Фабрика картона и 
лепенки „Умка" — Умка. 
Претставници на купувачите-потрошува^ки: 57 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

507. 

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

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

ЛИЧНИ ЈАЖИЊА 
1. Претставниците на производителите и прет* 

ставниците на потрошувачите на 29 март 1974 годи-* 
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
Затечените цени за челични јажиња, со тоа што 
производителските Организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа 
за: 

1) челични јажиња до 10 mm 0 до 21% 
2). челични јажиња над 10 до 20 mm 0 до 30% 
3) челични јажиња над 20 до 30 mm 0 до 22% 
4) челични јажиња над 30 mm 0 до 19% 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод За цени, со решение бр. 378 од 27 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: Новосадска 
фабрика кабела — Нови Сад и „Оточанка" — 
Задар. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Балкан" — Нови Сад, „Технопромет" — Бел-
град, „Металсервис" — Белград, „Руднап" — 
Белград, „Рудар" — Загреб, „Металка" — Љуб-
љана, „Ковинотехна" — Цеље, „Бродоматеријал" 
— Риека, „Бродокомерц" — Риека, „Електро-
опскрба" — Зфреб, „Рибоматеријал" — Загреб 
и „Бродомеркур" — Сплит. 

508. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЛИЧЕН ПЕСОК 
1. Претставникот на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 26 март 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за челичен песок, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, во про-
сек до 15%, а според Ценовникот кој е составен дел 
на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка} 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На ораа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 329 од 15 мај 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: „Металац" — 
Зрењанин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 

. купувачи-потрошувачи потписници на .спогод-
бата. 
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509. 

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

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

НИЧКИ И ТАЛОВИ СИНЏИРИ 

1. Претставникот на производителот и претс-
тавниците на потрошувачите на 5 ноември 1973 годи-
на-склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за технички и талови синџири, со тоа 
што цроизводителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
во просек до 35%, а според Ценовникот кој е сос-
тавен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбата. 

3. На оваа^спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цеии/^со решение бр. 710 од 24 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: „Филип Кља-
јић' — Крагуевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-

бата. 

510. 
Врз основа иа член 22 од'Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ХИДРИД НА^ФТАЛНА КИСЕЛИНА 

1. Претставникот иа производителот и прет-
ставниците на потрошувачите -на 26 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за анхидрид на фтална кисели-
на, со тоа што производителските организации на 

.здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоката продажна цена 
да изнесува 8 динари за еден килограм, 

, 2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат односно купуваат по ценава и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 874 од 27 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: „ХЕНА" 
Теслиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„ИПЛАС" — Копар, „Југовинил" — Каштел 
Шуќурац, „Колор" — Медводе,- Кемијски комби-
нат Загреб, „Дуга" — Белград и „Идол" 
Нови Сад. 

511. 
Врз основа па член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ДОРОД 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 јануари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за водород, со тоа што произвди-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, до 20%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 215/2 од 27 мај 1974 
година. 

44 Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот на потпишува-
њето на Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Изградња" 
— Кална и „Електробосна" — Јајце. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Термоелектрана" — Костолац, „Термоелектра-
на" — Колубара, Републички хидрометеоролош-
ки завод Србије — Белград, „Тесла" — Панчево 
и „Југел" -^-Белград. 

512. 

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

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

ВИВКА ФЛУТНА ХАРТИЈА 

1. Претставниците иа производителите и прет-
ставниците на потрошувачите па 16 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за обвивна флутна хартија, со 
тоа што производителсќите организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоката продажна цена за обвив-
ка флутна хартија 112 до 127 g/m5 во ролни да из-
несува до 4 дин/kg. 

2. Учесниците на оваа * спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидели во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1242 од 21 мај 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се преминува од наредниот ден од де-
нот на потпишувањето на спогодбата. 

Претставници на производителите: Загребачка 
творница папира — Загреб, Фабрика ом отпих 
папира и амбалаже — Владичин Хан и Комби-
нат „Белишќе" — Белишќе. 
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Претставници на купувачите-потрошувачи: „Би-
ло-Калник" — Копривница, „Ивица Ловинчиќ" 

Загреб, Картонажпа товарна — Љубљана, 
„Леснина" — Љубљана, ..Авала'4 — Белград, 
„Душан Петронијевиќ" — Крушевац и „Натрои" 
— Маглај, 

513. 

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

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

ЛИЕТМЛЕПСКИ ЦЕВКИ И СПОЈНИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 јануари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиетиленски цевки и 
спој ници, со тоа што производител ските органи-
зации на здружениот труд да можат 'да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени, при постојни-
те условите на продажбата, во просек до 30%, а 
според ценовниците кои се составен дел на спогод-
бата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 276 од 29 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Лужница" 
— Бабушница, „Вук Караџиќ" — Ниш, „Тотра" 
— Љубљана, ОКИ — Загреб, „Зарија" — Јесе-
нице, „СВИТ" — Камник, „Милан Благојевиќ" 
— Лучани и „Минерва" — Жалец, \ 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

514. 

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

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

ЛИУРЕТАНСКИ МЕКИ ПЕНИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 25 јануари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиуретански меки пени, со 
Тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
Продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, во просек до 30V#, а според ценовниците кои 
се составен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат* односно купуваат по цените РЈ ПОД усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 128 од 27 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Плама" 
Шдград, „Прва Искра" — Барич и „Ориофлекс" 
— Ориовец. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

515. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист иа СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИН-
ТЕТИЧКИ ПОЛИАМИДЕИ СУПРАЛЕН И УЛТРА-

ЛОН ФИЛАМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за синтетички полиамиден сп-
ирален и ултралон филамент со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) супрален и ултралон филамент глат, 
Dtex-i: 

Дип/kg 
а) 22/1—0 78,90 
б) 44/10—0 56,95 
В) 67/14—0 и 78/18—0 58,45 
г) 110/20—0, 233/40—0 и 470/30—0 56,35 

2) Супрален и ултралон филамент доработен 
како сновено цвирнувано % текстуризирано предиво 
— до нивото на цените одредени во ценовниците 
кои се составен дел на спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 275 од 29 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Прогрес" — 
Призрен и „Југотекстил-инпекс" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ис-
тра" — Земун, „Плантекс" —- Пландиште, „Ву-
кица Митровиќ" — Апатин, „Вутекс" — Вуко-
вар, ШИК — Сараево, „Тимочанка" — Заечар, 
„Бачкапродукт" — Суботица, „Карпош" — Кри-
ва Паланка, „Преспатекс" — Ресен, „Пелистер" 
— Битола, „Киро Фетак" Куманово и КТ 
„Београд" — Белград. 

516. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕ-
РЕСТНИ, АЗБЕСТОНАНСКИ И ЛЕПЕНИ ПЛОЧИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 јануари 1974 



Страна 1026 — Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 6 јуни 1974 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
ка затечените цени за азберестни, азбестопански и ле-
пени плочи, со тоа што производителските органи-
зации на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, така што највисоките прода-
жни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/та 

до 4.520 
до 3.940 
до 4.985 
до 4.595 
до 2.370 

1) азберестни плочи 25 mm 
2) азберестни плочи 35 mm 
3) азбестопански плочи 42 mm 
4) азберестни плочи 16 mm 
5) лепени плочи 35 mm 

2. Учесниците на оваа . спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 576 од 22 мај 1974 
година. 

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

Претставник, на производителите: „Брест" — 
Церкница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Бро-
доградилиште „3. мај" — Риека, Бродоградили-
ште „Виктор Ленац" — Риека, Бродоградилиште 
„Тито" — Белград, „Сава" — Мачванска Митро-
вица, „Борис Кидрич" — Апатин. 

517. 

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

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

ДЕНИ ЛЕАНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени леани производи,. со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, и тоа за: 

1) фитинзи поцинкувани до 20% 
2) фитинзи црни до 12% 
3) леани котли и радијатори , до 24% 
4) леани канализациони и водоводни 

цевки, фазсшски делови, канали-
зационен прибор и жибо-спојници до 24% 

5) леани водоводни, парни и гасни 
арматури и вентили: 
а) од сив лив до 24% 
б) од кисело-отпорен лив до 30% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 ,на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и прд усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 439 од 24 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: 15 произво-
дители потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 67 

. купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

518. 

Врз основа на член 122 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОД-
РЕДЕНА ГЕОЛОШКА ОПРЕМА И ПРИБОР И ЗА 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАА ОПРЕМА 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за одредена" геолошка опрема и 
прибор и за резервни делови за таа опрема, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени при постојните услови на продажбата, 
во просек до 28%, а според Ценовникот кој е соста-
вен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се-предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 193 од 27 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: „Геомашина" 
— Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Руднап" — Белград и „Технопромет" — Бел-
град. 

519. 
- Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БРА-
НОВИДНА ЛЕПЕНКА — ПЛОЧИ И РОЛНИ И ЗА 

АМБАЛАЖА ОД БРАНОВИДНА ЛЕПЕНКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за брановидна лепенка — плочи 
и ролни и за амбалажа од брановидна лепенка, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, до 28%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 1367 од 21 мај 1974 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува , во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот на потпишува-
њето на спогодбата. 

Претставници на производителите: Картонка 
„Авала" — Белград, Комбинат „Белишќе" — 
Белишќе, Комбинат ,,Било-Калник" — Коприв-
ница, „Душан Петронијевиќ" — Крушевац, Фа-
брика омотних папира и амбалаже — Владичин 
Хан, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, Картонажна 
товарна — Љубљана, Картонажа „Маглај" — 
Маглај и „Лоповица" — Липљан. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 452 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

520. 

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

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

ПЛОДИРАН ПОЛИСТИРОЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 11 јануари 1974 
година склучија- и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за експандиран полистирол, 
со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

1) тип стандард: 
а) насилна густана до 20/kg 
б) насилна густина "до 25/kg 
в) насилна густина до 30/kg 

2) тип самогасиви: 
а) насилна густина до 20/kg 
б) насипна густина до 25/kg 
в) насилна густина до 30/kg 

3) тип еластифицирани: 
а) насипна густина до 30/kg 

4) тип фолија: 
а) насилна густина до 20/kg 

— дебелина до 4 mm 
— над 4 mm 

5) иглуелементи: 
в) надворешни 
б) преградни 
в) на двој ни 
г) завршна плочичка 

За типови стандардни и самогасиви и за иглуе-
лементи што ќе одлежат 90 и повеќе денови, це-
ните наведени во одредбите под 1, 2 и 5 од став 1 
на оваа точка можат да се зголемат до 10°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги .продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 70 од 27 мај 1974 го-
дина. 

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

.Претставници на производителите: ОКИ — За-
греб, „Изолирка" — Љубљана, „Црви мај" — 
Чачак, „Елан" — Приепоље, „Плутотехника" — 
Белград и ТИМ — Лашко. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ке-
мо" — Љубљана, „Метал" — Бања Лука, „Гра-
мех" — Љубљана, „Металка" — Љубљана, 
„Балкан" — Белград, „Грамат" — Загреб, „Гра-
ѓе" — Загреб, „Копаоник" — Белград, „Напре-
дак" — Никшиќ, „Битуменка" — Сараево, „Ќо-
винотехна" — Цеље, ДОМ — Смрека — Марибор, 
„Градио" — Љубљана, „Полет" — Лебане, „Те-
хнохемија" — Белград, „Изолација" — Бел-
град,, ,Словенијалес" — Љубљана и „Гросист" 
— Љубљана. 

521. 

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

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

ЛЕПИЛО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУА лепило, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) Дрвофикс Ѕ, Риви^ол Н и Мекол 
1, во пакување од 100 kg до 10,35 дин/kg 

2) За други видови лепило, пакува-
ње, класа и асортиман — до ниво-
то на цените одредени во ценовни-
ците кои се составен дел на спо-
годбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат, 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат одвоено купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 543 од \27 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Иплас" — 
Копар, „Карбон" — Загреб и „Митол" — Се-
жана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ас-
тро" — Љубљана, „Електрометал" — Белград, 
„Шипад" — Сараево, „Кемо" — Љубљана, „Те-
хнохемија" —- Белград, „Соча" — Копар, „Бал-
кан" — Нови Сад, Творница ќилима — Сарае-
во, „Графика" — Загреб, „Кромос" — Белград, 
„Југопапир" — Белград и Кемијски комбинат — 
Загреб. 

Дин/т3 

550 
660 
790 

675 
750 
885 

790 

785 
628 

Дин/т2 

127 
90 
35 дин/парче 

2,20 дин/парче 



Страна 1028 — Број 29 СЛУЖБЕН ЛТИСТ НА СФРЈ Четврток, 6 јуни' 1974 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за службата 
во вооружените сили, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/74, се поткраднале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИ-

ТЕ СИЛИ 

1. Во член 11 точка 1, во последниот ред, пред 
зборовите: „водник I класа" треба да се додаде збо-
рот: „водник.". 

2. Во член 183 наместо зборот: „пониска" треба 
да стои: „рамна". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 29 мај 1974 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за превозот 
во меѓународниот друмски сообраќај, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74, се поткраднале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОД-

НИОТ ДРУМСКИ СООБРАКАЈ 

Во Тарифата за надоместоците за странски во-
зила, која е составен дел од Законот за превозот во 
меѓународниот друмски сообраќај во оддел I. Надо-
местоци, во Tap. бр. »1 став 1 наместо зборовите: 
„13,80 динари" треба да стојат зборовите: „13,80 па-
ри". 

• Во истиот оддел, во Tap. бр. 2 став 1 наместо 
зборовите: „1,36 динари" треба да стојат зборовите: 
„1,36 пари". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 27 мај 1974 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

487. Правилник. за квалитетот на производи-
те од месо — — — — — -т- — — 997 

488. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за поднесување пријави за склу-
чените работи на промет со странство — 1011 

489. Наредба за дополнение на Наредбата за 
утврдување на стоковните 'контингенти и 
на девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1974 година — — — — —- — 1012 

490. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — — 1013 

491. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — - - — — — — — 1013 

492. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „The Daily Tele-
graph" — — — — — — — — — 1013 

493. Правилник за .стручната подготовка, 
стручните испити, дозволите за работа и 
за работите што можат да ги вршат кон-
тролорите на летањето — — — — — 1013 

. 494. Правилник за службата за брза помош 
на аеродроми — — — — — — — 1017 

495. Решение за југословенскиот стандард за 
бакар и бакарни легури — — — — — 1018 

Страна 
496. Решение за југословенските стандарди од 

областа на испитувањето на води — 1018 
497. Решение за југословенскиот стандард за 

радиокомуникации — — — — — — 1019 
498. Решение за југословенските стандарди од 

областа на техниката на заварувањето 
на метали — — —̂  — — — — — 1019 

499. Решение за југословенскиот стандард за 
нелегирани челици за изработка на виј-
ци, навртки и заковки — — — — 1019 

500. Решение за југословенскиот стандард за 
топловалан ребрест лим — — — — — 1019 

501. Решение за југословенските стандарди за 
челици за цементација и подобрување — 1020 

. 502. Решение за југословенскиот стандард за 
нодуларен лив — — — — — — .— 1020 

503. Одлука за утврдување на кредитните ра-
боти со странство за кои овластените бан-
ки и организациите на здружениот труд 
можат да даваат гаранции, односно супер-
гаранции — — — — — — — — 1020 

504. Договор за давање олесненија и погоднос-
ти на купувачите ва обврзниците на. фе-
дерацијата издадени според Законот за из-
давање обврзници на федерацијата во 
1974 година — — — — — — — — 1021 

505. Општествен договор за дополнение на Оп-
штествениот договор за минималната 
стручна подготовка и за другите услови 
што мораат да ги исполнуваат раководни-
те и другите стручни работници за ус-
пешно вршење на надворешнотрговски 
промет — — — — — — — — — 1022 

506. Спогодба за промена на затечените цени 
за триплекс-картон — — — — — — 1023 

507. Спогодба за промена на затечените цени 
за челични јажиња — — — — — 1023 

508. Спогодба за промена на затечените цени 
за челичен песок — — - — — — — 1023 

509. Спогодба за промена на затечените цени 
за технички и талови синџири — — — 1024 

510. Спогодба за промена на затечените цени 
за анхидрид на фтална киселина — — 1024 

511. Спогодба за промена на затечените цени 
за водород — — — — — — — — 1024 

512. Спогодба за промена на затечените цени 
за обвивна флутна хартија — — — — 1024 

513. Спогодба за промена на затечените цени 
за полиетиленски цевки и спој ници — 1025 

514. Спогодба за промена на Затечените цени 
за полиуретански меки пени — — — 1025 

515. Спогодба за промена на затечените цени 
за синтетички полиамиден супра лен и 

-ултралон филамент — '— — — — — 1025 
516. Спогодба за промена на затечените цени 

за азберестни, азбестопански и лепени ' 
плочи — — — — — — — — — 1025 

517. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени леани производи — — 1026 

518. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредена геолошка опрема и прибор и 
за резервни делови за таа опрема — — 1026 

519. Спогодба за промена на затечените цени 
за брановидна лепенка — плочи и ролни 
и за амбалажа од брановидна лепенка — 1026 

520. Спогодба за промена на затечените цени 
за екепандирaн полистирол — — — — 1027 

521. Спогодба за промена на затечените цени 
за РVА лепило — — — — — — — 1027 

Исправка на Законот за службата во воору-
жените" сили — — — — — — — 1028 

Исправка на Законот за превозот во меѓуна-
родниот друмски сообраќај — — — — 1028 
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— Директор и главев и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 
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